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Nyhedsbrev fra Geodatastyrelsen – marts 2013
Dette nyhedsbrev indeholder information om:
• Registreringsmeddelelsen
• Oplysning om seneste ændringsdato for et matrikelnummer
• Status for matriklens udvidelse – tidlig registrering af alle typer fast ejendom
• Ny kontrol ved modtagelse af matrikulære sager
• Modernisering af de Matrikulære Arkivalier (MAMA)
• Aktualitetsvejledning på gst.dk
• Kendelser fra Landinspektørnævnet
• Driftsforstyrrelser på Kortforsyningen
• Påskelukket
Registreringsmeddelelsen
Ændringer i registreringsmeddelelserne som følge af styrelsens nye navn og ændringer
i organiseringen vil meget snart være indarbejdet.
Oplysning om seneste ændringsdato for et matrikelnummer
I tidligere nyhedsbreve har Geodatastyrelsen orienteret om registreringen af nye kirkesogne i
matriklen. Der er alene tale om, at sognekoden for de berørte matrikelnumre ændres, men
ændringerne medfører også, at matrikelnumrene får en ny dato for seneste ændring. Da disse
sognesager ikke automatisk genererer en registreringsmeddelelse, der vises i web-tjenesten
på Geodatastyrelsens hjemmeside, har styrelsen modtaget flere henvendelser om, hvilke
ændringer, der er foretaget på de pågældende matrikelnumre. Geodatastyrelsen undersøger
derfor, om det vil være muligt at tilføje journalnummer med tilhørende dokument for
sognesagerne, således at brugere af web-tjenesten kan orientere sig om disse sager.
Status for matriklens udvidelse – tidlig registrering af alle typer fast ejendom
Det første ordinære styregruppemøde med deltagelse af bl.a. PLF v. Torben Juulsager har
været afholdt.
Derudover har der været afviklet en række interne workshops mellem PLF’s Grunddataudvalg og Geodatastyrelsen i forhold til bl.a. den fremtidige indberetning. Arbejdet er en del
af det analysearbejde, der lige nu gennemføres som grundlag for den næste milepæl med
risikoscreening i Statens IT-projektråd primo juni 2013.
Anskaffelsesfasen med specifikation, udbud m.v. starter efter sommerferien.
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Ny kontrol ved modtagelse af matrikulære sager
Kontrollen fanger isolerede skelpunkter (skelkredse uden kontakt til mindst 2 skellinjer). Fremover vil en sag med denne fejl ikke blive modtaget i miniMAKS. Det isolerede
skelpunkt vil blive angivet med et koordinatsæt i kontrolrapporten, og punktet skal derefter
slettes i MIA, førend sagen kan sendes ind. For yderligere information om kontroller ved
sagsmodtagelse, se her.
Modernisering af de Matrikulære Arkivalier (MAMA)
Projektet Modernisering af de Matrikulære Arkivalier (MAMA) har i løbet af februar måned
gennemført ekstern test af webløsningen MAO (Matrikulære Arkivalier Online), der giver
digital adgang til Geodatastyrelsens matrikulære arkivalier. Testarbejdet er udført af
firmaerne Nellemann & Bjørnkjær, LIFA og LE34.
Med baggrund i en succesfuld brugertest er MAO gået i intern drift d. 4. marts. Tidspunktet
for den eksterne adgang til MAO afhænger af resultatet af de pågående forhandlinger mellem
Geodatastyrelsen og PLF.
Nedenstående billede viser logoet for MAO, der vil blive brugt i den fremtidige
kommunikation omkring løsningen. Logoet illustrerer et stiliseret udsnit af matrikelkortet
med webløsningens navn i centrum.

Aktualitetsvejledning på gst.dk
Geodatastyrelsen har udarbejdet en vejledning om aktualitet. Vejledningen er tiltænkt som
en grundlæggende introduktion til begrebet og til håndtering af advarselslisten. I
vejledningen er skitseret nogle af de typiske forekomster af uaktualitet.
Vejledningen kan læses her.
Kendelser fra Landinspektørnævnet
Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets hjemmeside:
www.landinspektoernaevnet.dk under "Landinspektørnævnets kendelser".
Landinspektørnævnets seneste kendelse er:
•

Kendelse af 28. februar 2013 om manglende færdiggørelse af en sag om
arealoverførsel (sag nr. 363)

Driftsforstyrrelser på Kortforsyningen
Kortforsyningen oplever fra tid til anden driftsforstyrrelser eller udfald.
På www.kortforsyningen.dk kan du tilmelde dig information om driftsmeddelelser.
Det er muligt at få tilsendt besked ved hjælp af Mail, Twitter og RSS feed.

Hvis du tilmelder dig information via Twitter, vil du - såfremt du ikke allerede har en konto blive bedt om at oprette en Twitter konto.
RSS feed understøttes af de fleste nyere browsere.
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Påskelukket
Geodatastyrelsen, herunder også MIA service, holder påskelukket fra og med mandag den 25.
marts 2013. Styrelsen åbner igen tirsdag den 2. april 2013.
Med venlig hilsen
Pia Dahl Højgaard
Udstykningschef
Ajourføring - Ejendomme
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