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Til landinspektørfirmaerne   

 
 
 
 
 
 
11. april 2014 

Orientering fra Geodatastyrelsen – april 2014 
 

Dette orienteringsbrev indeholder information om: 

 

 Kvalitet i matrikulære sager 

 Måleblade og uskadelighedsattester 

 Status på Matriklens udvidelse 

 Status på MAO 

 Kendelser fra Landinspektørnævnet 

 Påskelukket 
 
 

Kvalitet i matrikulære sager 
 

Geodatastyrelsen opgør hvert kvartal andelen af sager, som blev gennemført som indsendt. I første 
kvartal 2014 er denne andel på 52 %.  I dette tal er medregnet de sager, hvor landinspektøren er 
uden skyld i, at sagen ikke med det samme kunne gennemføres som indsendt. 
 
Vi er dermed stadig langt fra målet om, at 75 % af sagerne skal kunne gennemføres som indsendt. 
Det er utilfredsstillende, især når man tager i betragtning, hvor meget fokus der er på at forbedre 
kvaliteten i de matrikulære sager. 
 
Geodatastyrelsen vil drøfte med PLF’s bestyrelse, hvilke tiltag der er nødvendige for at højne kvali-
teten. Derudover vil Geodatastyrelsen i den nærmeste fremtid sætte flere kontroller til i modtagel-
sen i miniMAKS. Nærmere beskrivelse af disse kontroller fremgår af vores hjemmeside under Ind-
gange for landinspektører/Info og vejledninger (Beskrivelse af modtagekontroller i miniMAKS). 
 

Måleblade og Uskadelighedsattester 

 
Sagsbehandling og henvendelser viser, at der er mange spørgsmål i forbindelse med især målebla-
de og uskadelighedsattester. 
 
På Geodatastyrelsens hjemmeside er der en række vejledninger, som kan hjælpe landinspektørerne 
i deres arbejde, bl.a.  
 

 den tjekliste, som vi anvender ved revision af måleblade: Huskeliste for måleblade  

http://gst.dk/indgange-for/landinspektoerer/info-og-vejledninger/beskrivelse-af-modtagekontroller-i-minimaks/
http://www.gst.dk/media/gst/2582827/Huskeliste%20for%20måleblade.pdf
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 svar på ofte stillede spørgsmål om uskadelighedsattester: Spørgsmål og svar om brug af 
uskadelighedsattester 

 
 
Status på Matriklens udvidelse 
 
Projektet følger planerne, men der er en del væsentlige udestående afklaringer i Grunddatapro-
grammet, Ejendomsdataprogrammet og i projektet, der udfordrer tidsplanen. 
 
Geodatastyrelsen har sendt udbudsbekendtgørelse i forhold til prækvalifikation til ”Kontrakt om 
etablering af nye systemkomponenter og udvidelse af eksisterende it-system samt support, vedli-
geholdelse og videreudvikling af det samlede system” – Matriklens udvidelse. Den offentliggøres 
næste uge. Læs mere i TED og på Geodatastyrelsens hjemmeside. 
 
Projektet står nu foran at skifte fra analysefase til anskaffelsesfase. Det stiller skærpede krav til 
fortrolighed, da indsigt i kravspecifikation og andet om udbuddets indhold kan diskvalificere po-
tentielle bydere. I perioden frem til, at udbuddet er udsendt, deltager PLFs formand Torben Ju-
ulsager derfor midlertidigt ikke i styregruppemøderne. Hvis Torbens virksomhed vælger at deltage 
i udbudsforretningen, finder PLF en afløser for Torben. PLF deltager under alle omstændigheder 
ikke i udbudsevalueringen.  
 
Til review af kravspecifikationen d. 2. maj deltager PLF med op til fem kvalificerede repræsentan-
ter, der ikke har firmamæssig interesse i udbuddet og dermed alle er i stand til at underskrive den 
nødvendige fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringen skal sikre mod inhabilitet, idet en-
hver deltagelse i kravspecifikation kan medføre inhabilitet, ikke kun som hovedleverandør, men 
også som underleverandør, som deltager i konsortium eller som tilknyttet konsulent. Bemærk i den 
forbindelse, at hvis blot en enkelt af deltagerne i et samarbejde er inhabil, vil tilbudsgiveren for-
mentlig skulle udelukkes fra deltagelse. Endvidere kan videregivelse af oplysninger om udbuddet 
udelukke modtageren og dennes hovedleverandør eller konsortium helt fra deltagelse i udbuddet. 
Som ordregivende myndighed har Geodatastyrelsen pligt til at udelukke tilbudsgivere, der kan væ-
re inhabile. Styrelsens egne medarbejdere er informeret om de skærpede fortrolighedskrav. 
 
Vi afholder d. 11. april en workshop med deltagelse af PLF, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-
ter med henblik på yderligere forretningsmæssig afklaring i forhold til, hvordan vi håndterer de to 
nye ejendomstyper i Matriklen og hvordan landinspektørernes opgaver fremadrettet skal være i 
forhold til Adresseregisteret og BBR. Denne workshop giver ikke indblik i udbuddets indhold og er 
derfor ikke belagt med fortrolighedskrav.  
 
 
Status på MAO 
 

Selvbetjeningsløsningen MAO har været i drift i godt en måned, og Geodatastyrelsen vurderer, at 
løsningen er en succes. Medlemmer af PLF, som har adgang til MAO, har ugentligt hentet ca. 
3000-3500 måleblade, og efter de første fire uger er der hentet flere måloplysninger, end vi tidlige-
re har hentet på et helt år. Der bliver altså trænet godt i MAO hos PLFs medlemmer. 
 
Umiddelbart før den officielle åbning af MAO gennemførte PLF i samarbejde med Geodatastyrel-
sen en række MAO-kurser. Hensigten var, at så mange som muligt skulle oparbejde kompetencer 
til at fremsøge nødvendige måloplysninger ved hjælp af de forskellige søgefunktioner. Alligevel har 
der, som forventet, været en række henvendelser fra PLF-medlemmer til MAO-support. Denne 
support vil forsætte frem til 1. juli 2014, hvor det forventes, at landinspektørfirmaerne har oparbej-
det tilstrækkeligt med viden til at være selvkørende. 
 
Det har endnu ikke været muligt at give adgang til måloplysninger fra København og Frederiksberg 
kommuner. Der arbejdes på at finde en løsning på dette – nemlig at give adgang til applikationen 
Filarkiv, der indeholder måloplysninger fra begge kommuner. Indtil videre bestilles måloplysnin-
ger til de to kommuner gennem AdHocIT, hvor man skal følge anvisningen på velkomstsiden, når 
man logger ind. Nyere sager fra de to kommuner, udarbejdet i miniMAKS, kan fremsøges i MAO. 
 

http://www.gst.dk/media/gst/2268175/Spørgsmålogsvarombrugafuskadelighedsattesterdoc.pdf
http://www.gst.dk/media/gst/2268175/Spørgsmålogsvarombrugafuskadelighedsattesterdoc.pdf
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Der har været henvendelser om, at det ikke er muligt at åbne enkelte filer i browseren. Resultatet 
har i disse tilfælde været et rødt kryds eller et blankt browservindue. Det lader til at være et pro-
blem, der særligt følger Windows XP-brugere (som ikke kan bruge de nyeste versioner af Internet 
Explorer). Hvis du oplever sådan et problem, kan du højre-klikke på genvejen (ikon eller 
thumbnail) til målebladet og vælge ”Gem destination som…”. Herefter kan du gemme målebladet 
lokalt og åbne filen som normalt. Det gælder både for fremsøgning via ”Find sag” og ”Måleblad 
liste”. 
 
 
Kendelser fra Landinspektørnævnet 
 
Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: 
www.landinspektoernaevnet.dk under "Landinspektørnævnets kendelser". 
 

Landinspektørnævnets seneste kendelser er: 
 
Kendelse af 18. december 2013 om inddragelse af grundejere forud for afsætning af skel. (sag nr. 
382) 
 
Kendelse af 18. december 2013 om manglende færdiggørelse af en matrikulær sag, undladelse af at 
besvare henvendelser og manglende ansvarsforsikring mv. (sag nr. 384) 
 
God påske! 
 
Geodatastyrelsen, herunder også MIA service, holder påskelukket fra og med mandag den 14. april 
2014. Styrelsen åbner igen tirsdag den 22. april 2014. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Dahl Højgaard 
Udstykningschef 
Ajourføring - Ejendomme 

http://www.landinspektoernaevnet.dk/

