
Ekspedition af matrikulære 
sager i 2009
Kort & Matrikelstyrelsen har indført nyt 
sagsbehandlingssystem – det første halvår af 
2009 vil ekspeditionstiden for matrikulære sager 
være forlænget

Lang ekspeditionstid
De sidste års høj konjunktur har betydet flere og større matrikulære 
sager. I denne periode er ekspeditionstiden for matrikulære sager i 
Kort & Matrikelstyrelsen steget, selvom der er taget en række 
initiativer til at modvirke dette. Indkøringen af et nyt it-system har 
givet problemer og  har yderligere forlænget ekspeditionstiden. Kort & 
Matrikelstyrelsen beklager de lange ekspeditionstider, som vi 
arbejder ihærdigt på at nedbringe. Kort & Matrikelstyrelsen har 
igangsat en række initiativer for at fremme ekspeditionen af 
matrikulære sager i forhold til nedenstående.

Spørgsmål angående din matrikulære sag
Det er den praktiserende landinspektør, der står for udarbejdelsen af 
den nødvendige dokumentation til brug ved registreringer af 
matrikulære ændringer. Alle spørgsmål angående den matrikulære 
sag skal rettes til landinspektøren.

Ekspeditionstiden på digitale sager
Det nye matrikulære system giver nogle indkøringsvanskeligheder, 
hvorfor den fulde effektivisering endnu ikke er indtruffet. Målet er, at 
ekspeditionstiden på registrering af digitale matrikulære forandringer 
er under gennemsnitlig 2 måneder. I første halvdel af 2009 forventes 
ekspeditionstiden dog at stige til gennemsnitlig 3 måneder grundet 
afvikling af papirsagerne og indkøringsvanskelighederne. Da der 
regnes med gennemsnitlige ekspeditionstider, vil der være 
matrikulære sager, som ekspederes væsentlige hurtigere og for 
andre vil der være en længere ekspeditionstid end 3 måneder. 

Ekspeditionstiden på papir sager
Før idriftsættelsen af det nye system var der mange papirsager, der 
ikke var registreret. I afvikling af papirsagerne har Kort & 
Matrikelstyrelsen foranstaltet ekstraordinære initiativer. Det er 
forventningen, at de sidste parpirsager vil være registreret inden 
påske 2009.

Kort & Matrikelstyrelsen beklager de lange ekspeditionstider og gør 
alt for at nedbringe disse. Hvis ekspeditionstiderne er meget 
problematiske for dig, kan du rette henvendelse til landinspektøren 
for en vurdering, om landinspektøren og Kort & Matrikelstyrelsen i 
samarbejde kan finde en løsning på problemet.
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