
DIGITALISERING AF UDSTYKNINGSKONTROLLEN 

MELLEM LANDINSPEKTØR OG KOMMUNE

- Kommunal høring ved UdstykningsKontrolSkemaet (UKS)

- ”Grøn erklæring” erstattes -> ansøgning via ERPO

- Kommune godkender/kommenterer ligeledes via ERPO



UdstykningsKontrolSkemaet - UKS

”Overordnet” krav om digitalisering af processer

• fuld oplyst sag til kommunal høring

• UKS 1.0  - grønt skema med lidt strøm på

• Arbejdsgruppe, udarbejdet 32 ændringsønsker

• Udarbejdelse af specifikation

• Udvikling og implementering

• Test, fejlrettelser, afklaringer og justeringer af 

løsningen (pilotprojekt)



MIA

ERPO – portal 
SFE-sag med UKS

- Beskik. Landinspektør 

- Ansat

KO
KOMMUNE

- Kommunal Godkender/Sagsbehandler

GSTGST



ERPO – portal 
SFE-sag med UKS

- Beskik. Landinspektør 

- Ansat

KO
KOMMUNE

- UKS behandles af Kommunal Godkender/Sagsbehandler

Ved overdragelse af UdstykningsKontrolSkemaet

(UKS) fra

- fra landinspektør til kommune og 

- fra kommune til landinspektør 

Sendes digital post/mail



ERPO

To primære skærmbilleder

1. En forside med søgekriterier, søgeresultat og sagsliste

2. En sagsforside med sagsoversigt, kortvisning 

funktioner

Øverst infobar med logo, AktørID mv.



ERPO
Ved log in - forside , fungerer som et søge- og oversigtsbillede

(a)øverst  - mulighed for at søge efter én eller flere specifikke sager

(b) liste af sager ud fra søgekriteriet

(c) Kortsøgning



ERPO
Sagsvisningen består overordnet af tre dele. 

(a) Venstre side en sagsoversigt – sagens data

(b) Højresiden en kortoversigt 

(c) Funktioner i menulinjen over kortvisningen
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NYE SAGSTATUSSER

• Beskriver hvor langt sagen er

• Bestemmende for hvad der kan/skal 

ske



Landinspektørklient – landinspektør har skriveret til UKS:

Sagsstatus ”stedfæstet ved udtræk” 

skemastatus UKS ”Under behandling af landinspektør”

Sagsstatus ”foreløbig sagsdata udstillet” (betingelse for at overgive til kommunen)

skemastatus UKS ”Under behandling af landinspektør”

Herfra signeres UKS af landinspektøren og overgives til kommunen. Det tilføjes, at 

landinspektøren fortsat kan arbejde i landinspektørklienten med f.eks. upload af andre øvrige 

sagsbilag.

Kommuneklient – kommune har skriveret til UKS:

Sagsstatus ”Afventer svar fra kommunen”

Skemastatus ”Under behandling af kommune”

UKS signeres/godkendes af kommunen og overgives til landinspektøren. 



Landinspektørklient – UKS er låst for videre redigering:

Sagsstatus ”Afventer indsendelse til registrering”  

skemastatus UKS ”Godkendt”

Og variant, hvor kommunen returnerer UKS til landinspektøren for en 

omarbejdelse/uddybning:

Landinspektørklient – landinspektør har igen skriveret til UKS:

Sagsstatus ”foreløbig sagsdata udstillet” 

skemastatus UKS ”Under genbehandling af landinspektør”

UKS signeres af landinspektøren igen og overgives til kommunen.



Fælles begreb for ejendomme:

• INDFØRT EN NY ENTYDIG  EJENDOMSNØGLE  

• Bestemt Fast Ejendom (BFE)

BFE-nummeret er et nyt begreb der fremover vil brugt til entydig at identificere alle typer af 

fast ejendom

• Samlet Fast Ejendom* (jordstykker)

• Hidtidige SFE-nummer videreføres som BFE-nummer

• Nye ejendomme tildeles BFE-nummer ved indsendelsen (ERPO)

• Ejerlejligheder

• Tildelt BFE-nummer i konverteringen fra Tingbogen

• Bygninger på fremmed grund

• Tildelt BFE-nummer i konverteringen fra ESR

* Samlet Fast Ejendom (SFE): ét matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge 

notering i matriklen skal holdes forenet.


