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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentet tjener to hovedformål: 

• At sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hæn-

ger sammen på løsningsniveau – inden større udviklingsprojekter igangsættes – udar-

bejdes der ift. de tre grunddataregistre – Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse – en løs-

ningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. 

Dokumentet her beskriver Matriklens løsningsarkitektur til brug for denne tværgående 

kvalitetssikring. 

• At danne rammerne for kravspecificering og udvikling hhv. tilpasning af Matrikel løs-

ning til Ejendomsdataprogrammet. 

1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter 

 

 

Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. 

Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag.  

Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag C – Processer (set indefra). 

 

Rammerne for løsningsarkitekturen kommer fra fire kilder: 

• Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsnings-

arkitektur – herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddata-

programmet har også udstukket rammer i forhold til en fællesoffentlig datamodel og 

dertil hørende standarder. 

• Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har ud-

stukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. 

• Rammearkitekturer, herunder INSPIRE og forretningsarkitekturer på matrikelområdet 

• GST/Matriklen - Eksisterende beskrivelser af det nuværende matrikelsystem (mini-

MAKS), herunder arkitekturmodel og informationsmodel. 
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1.3 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Overblik 
Indeholder en beskrivelse af, hvilke processer, der er medtaget i løsningsarkitekturen, 

sammenhængen til målarkitekturen og forhold, eksempelvis i organisationen, som har 

betydning for processerne. Desuden beskrives sammenhængen til målarkitekturens 

processer set ude fra og andre processer, som er relevante for løsningen, men som ik-

ke er omfattet af grunddataprogrammets målarkitektur. Endelig gives der et overblik 

over de involverede aktører. 

• Kapitel 3 – Processer – set indefra 
Indeholder en nedbrydning af hver af de processer fra målarkitekturen, som er rele-

vante for løsningen. Processerne er nedbrudt i aktiviteter og beskrevet dels i  BPMN 

diagrammer og dels i en beskrivelse af de enkelte aktiviteter.  

 

Aktivitetsbeskrivelserne er listet alfabetisk, så det er let at finde frem til den enkelte 

aktivitetsbeskrivelse, når man læser diagrammet. 

• Kapitel 4 – Procesdiagrammer i stor størrelse 
Indeholder procesdiagrammerne gengivet i stor størrelse. 
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2. Overblik 

2.1 Grunddata processer 

For at skabe sammenhæng til målarkitekturen, beskrives indledningsvist de processer fra mål-

arkitekturen, som berører matriklens udvidelse. Dvs. de processer, der vedrører landinspektø-

rens interaktion med GST og kommune. 

 

Det handler om følgende processer: 

1) Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom (jordstykker) i Matriklen 

2) Oprettelse og forandring af ejerlejligheder i Matriklen 

3) Oprettelse bygninger på fremmed grund i Matriklen 

4) Stedfæstelse af Bygning på fremmed grund i Matriklen 

 

Målarkitekturens processer Oprettelse bygninger på fremmed grund i Matriklen og Stedfæstel-

se af Bygning på fremmed grund i Matriklen, beskrives samlet i processen Stedfæstelse, opret-

telse og forandring af bygninger på fremmed grund i Matriklen. 

 

Der er opnået enighed mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen, om at der indføres en 

attestation vedr. TL §21-23 af forandringerne til Matriklen inden disse registreres endeligt i 

Matriklen. 

 

Det bliver desuden muligt at behandle sager, som omfatter forskellige ejendomstyper i samme 

sag. Sådanne sager følger processen for den ejendomstype, der stiller flest krav til behandling. 

Hvis sagen indeholder Samlet fast ejendom, vil sagen potentielt skulle myndighedsgodkendes 

og attesteres af Tinglysningsretten, og da der enten vil være Samlet fast ejendom eller Ejerlej-

ligheder i kombinerede sager, vil de også potentielt skulle attesteres af Tinglysningsretten. 

 

2.2  Aktører 

Aktørerne er opdelt i to grupper; 1) primære og 2) sekundære. De primære aktører indgår 

direkte i proces-flowet, mens der mod de sekundære aktører er snitflader, der skal afklares 

nærmere. Der er således fokus på at processerne indefra sikrer et fornuftigt flow, så data for 

nye ejendomme kommer korrekt ind i systemet. 

 
De primære aktører er: 
Matrikelmyndigheden 

Landinspektøren (dækker også andre indberettere af Sager) 

Kommunerne 

Tinglysningsretten, Tingbogen 

 

 

De sekundære aktører er: 
Tinglysningsretten, Ejerfortegnelsen 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), BBR 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), Adresseregisteret 

SKAT 
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Aktørerne kan have forskellige roller, med forskellige rettigheder. F.eks. kan den beskikkede 

landinspektør have nogle rettigheder, som hans medarbejdere ikke har. Processerne er ikke 

detaljeret på dette niveau. Det fremgår af Use Casene, hvilke rettigheder de forskellige roller 

kan have i løsningen. 
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3. Processer – set indefra 

I beskrivelsen af processerne indefra er der taget udgangspunkt i grunddata processerne be-

skrevet i Målarkitekturen – se afsnit 2.1 ’Grunddata processer’. 

 

Processerne er beskrevet med udgangspunkt i de aktiviteter, der vedligeholder Matriklens 

oplysninger om Bestemte faste ejendomme. Geodatastyrelsen har myndighedsansvaret for 

disse, men nogle opgaver er lagt ud til landinspektørerne og i mindre grad kommunerne, hvor-

for disse er medtaget som intern aktør i procesbeskrivelserne. Fokus er dog stadig på de aktivi-

teter, som understøttes af Matriklen, mens der er lagt mindre vægt på aktiviteter, som landin-

spektørerne udfører i egne systemer. De aktiviteter kommunernes udfører uden for Matriklen, 

er bl.a. beskrevet i BBR’s løsningsarkitektur. 

 

Af hensyn til læsbarheden er udstilling af hændelser ikke vist på diagrammet. De udstillede 

hændelser er i stedet beskrevet i aktiviteternes slutkriterier. 

 

Matrikelregistret operer internt med flere sags statusværdier, end der udstilles, og Sager ud-

stilles først når landinspektøren finder, at Sagen er tilstrækkelig oplyst. Der kan derfor fore-

komme Sager, som ifølge aktivitetsbeskrivelserne eksisterer uden tilsyneladende at have en 

status. 

 

Der er i figurerne ikke taget stilling til, hvornår landinspektøren foretager sin opmåling. Dette 

vedrører udelukkende landinspektøren og ejeren.  

 

3.1 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i 

Matriklen 

 

Figur 2 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen 

Processen starter, når landinspektøren modtager en henvendelse om en matrikulær foran-

dring. Landinspektøren opretter en Sag i Matrikelregistret og tilknytter de Bestemte faste 

ejendomme og Jordstykker som Sagen omfatter. Sagen udstilles på Datafordeleren.  
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Landinspektøren udarbejder derefter den nødvendige tekniske og formelle dokumentation, 

dels i egne systemer og dels i MIA og LSP klienten. 

 

Når landinspektøren har den nødvendige dokumentation på plads, udstiller han de nye og 

ændrede Bestemte faste ejendomme som foreløbige på Datafordeleren 

Hvis der skal foretages en kommunal godkendelse, sendes udstykningskontrolskema og tilhø-

rende dokumentation i høring hos kommunen. 

 

Kommunen foretager den nødvendige høring, og giver deres svar tilbage i udstykningskontrol-

skemaet i Myndighedsklienten. 

Landinspektøren vurderer kommunens svar. Hvis kommunen ikke godkender ændringen kan 

landinspektøren vælge enten at opgive Sagen eller foretage de nødvendige rettelser. 

Hvis ændringerne er godkendt af kommunen, anmoder landinspektøren Matrikelmyndigheden 

om endelig registrering af de matrikulære ændringer. 

 

Ejeren kan under hele dette forløb vælge at opgive Sagen. 

Sagen annulleres, hvis den opgives, inden den er indsendt til Matrikelmyndigheden. 

 

Når Sagen indsendes til Matrikelmyndigheden, sker der en behandling, som omfatter forskelli-

ge formelle og tekniske kontroller. Nogle af kontrollerne foretages automatisk, mens andre 

foretages manuelt af en sagsbehandler hos Matrikelmyndigheden. 

Hvis de matrikulære forandringer ikke kan registreres i Matriklen, afvises Sagen eller den re-

turneres til landinspektøren, som, i samarbejde med ejeren, vurderer det videre forløb. Land-

inspektøren kan vælge at foretage ændringer i Sagen, og genindsende den, eller han kan vælge 

at opgive den.  

 

En Sag der opgives, efter at den har været indsendt til Matrikelmyndigheden, aflyses. 

 

Nogle matrikulære ændringer kan ikke registreres i Matriklen, hvis der er tinglyst rettigheder, 

som er til hinder herfor. Disse Sager sendes til kontrol hos Tinglysningsretten. 

 

Hvis der ikke skal kontrolleres for rettigheder, eller findes rettigheder der er til hinder for regi-

streringen, registreres ændringerne i Matriklen, og Sagen afsluttes. De nye og ændrede Be-

stemte faste ejendomme gøres gældende, og udstilles som sådan på Datafordeleren, mens 

dem der var gældende, gøres historiske. 

 

Hvis der er rettigheder til hinder for registreringen, har landinspektøren en kort periode, hvor 

han har mulighed for at få tingene på plads med Tinglysningsretten, og eventuelt få ændret 

registreringsmeddelelsen hos Matrikelmyndigheden, for derefter at få Sagen genindsendt til 

Tinglysningsretten. Landinspektøren kan også vælge, at opgive Sagen. 

Hvis tidsfristen er gået, kan landinspektøren stadig få afklaret årsagen til afvisningen med Ting-

lysningsretten, og få Sagen genindsendt og evt. genbehandlet hos Matrikelmyndigheden. Sa-

gen vil dog først skulle afvente behandlingen af eventuelt overlappende Sager, som har ventet 

på, at den afviste Sag blev behandlet.  

Landinspektøren afgør, hvad der skal ske med en afvist sag. 

 

Kommunernes behov for et tidligt tilknyttet stabilt BFE-nummer adresseres ved, at landinspek-

tørerne som et led i arbejdsprocessen i ’Indberetning’ har adgang til at flytte BBR-elementer på 
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plads og knytte relationer til de rette BFE-numre via ajourføringsservices fra BBR. En nærmere 

afklaring af den fremtidige systemunderstøttelse af denne proces udestår. 

3.2 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen 

 

Figur 3 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen 

 

Processen for behandling af Ejerlejligheder adskiller sig, på det overordnede niveau som be-

skrives her, fra den for Samlet fast ejendom, ved at der ikke skal foretages kommunal høring 

vedrørende Ejerlejligheder. På et mere detaljeret niveau er der forskelle som følge af forskelle i 

de typer af objekter og dokumenter, som indgår i dokumentationen. 

3.3 Stedfæstelse, oprettelse og forandring af Bygning på 

fremmed grund i Matriklen 

 

Figur 4 Stedfæstelse, oprettelse og forandring af BPFG i Matriklen 

Processen for behandling af Bygninger på fremmed grund adskiller sig, på det overordnede 

niveau som beskrives her, fra processen for Samlet fast ejendom ved at der ikke skal foretages 

kommunal høring og at Tinglysningsretten ikke skal høres vedrørende rettigheder, som kunne 

være til hinder for registreringen i Matriklen. 

 

Bygninger på fremmed grund kan indberettes af landinspektøren, men indberettes ofte af 

kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Kommunernes indberetning er beskre-
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vet i forbindelse med BBR’s løsningsarkitektur. Bygninger på fremmed grund, som er oprettet 

af kommunen, skal stedfæstes af landinspektøren, inden der kan tinglyses rettigheder på den.  

Stedfæstelsen behandles i en selvstændig Sag. 

3.4 Aktivitetsbeskrivelser 

Aktiviteterne er beskrevet i alfabetisk rækkefølge. 

 

Aflys sag 

Aktør: Matrikelmyndighed 

Formål: At få registreret, at Sagen er opgivet og få aflyst de foreløbige objekter 

Beskrivelse: Sagen aflyses og de foreløbige objekter, som er blevet oprettet, som følge af 

de matrikulære forandringer, gennemføres ikke. 

De matrikulære forandringer er ikke længere aktuelle i Matriklen. 

Ejerskaber til nye, foreløbige Bestemte faste ejendomme slettes i Ejerforteg-

nelsen. 

Forløb: Sagens og de foreløbige objekters status opdateres 

Ejerfortegnelsen opdateres 

Startbetingelse: Landinspektøren har bedt om at få Sagen aflyst, eller Matrikelmyndigheden 

har afgjort, at der ikke vil være mulighed for at få gennemført Sagen. 

Slutresultat: • Sag er i status ’Aflyst’ 

• Jordstykker i status ’Foreløbig’ er i status ’Ikke gennemført’ 

• Bestemt fast ejendom i status ’Foreløbig’ er i status ’ Ikke gennem-

ført’ 

• Der udstilles en ’Samlet fast ejendom’ hændelse 

• Der udstilles en ’Ejerlejlighed’ hændelse 

• Der udstilles en ’Bygning på fremmed grund’ hændelse 

• Der udstilles en ‘Sag’ hændelse 

• Ejerskab til foreløbige ejendomme er fjernet fra Ejerfortegnelsen 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

• Jordstykke 

• Bestemt fast ejendom 

Beskrevet af: S&D-LF 

 

Anmod om endelig registrering 

Aktør: Landinspektør 

Formål: At anmode om endelig registrering af en Sag, der er foreløbigt registreret i 

Matriklen. 
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Beskrivelse: Landinspektøren gennemser og kontrollerer Sagen for at undersøge, om der 

er dokumenter, som skal udskiftes eller tilføjes, inden Sagen sendes til ende-

lig registrering. 

Nødvendige dokumenter fremskaffes, og tilføjes til Sagen. 

Når landinspektøren mener, at det er tid, overdrages Sagen til Matrikelmyn-

digheden, og landinspektøren anmoder dermed Matrikelmyndigheden om 

endelig registrering af ejendomsændringerne i Matriklen. 

I forbindelse med overførslen kontrolleres Sagen.  

Hvis Sagen er ok, sættes status til ’Hos GST’ og der tildeles den et KMS jour-

nalnr. (U-nummer). 

Forløb: Sagen gennemses og kontrolleres, og dokumenter tilføjes eller udskiftes. 

Landinspektøren anmoder Matrikelmyndigheden om endelig registrering af 

de matrikulære forandringer.  

Sagen kontrolleres, sættes i status ’Hos GST’ og tildeles et KMS journalnr. Og  

sættes i status ’Hos GST’ 

Startbetingelse: • At der ikke er behov for høring, eller at høringen er gennemført. 

Slutresultat: • Der er anmodet om endelig registrering af Sagen 

• Sag har fået et KMS journalnr. og er sat i status ’Hos GST’ 

• Der udstilles en ‘Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

Beskrevet af: Tolau/xklha/S&D-LF 

 

Anmod om høring 

Aktør: Landinspektør 

Formål: At anmode om høring 

Beskrivelse: Der anmodes om høring.  

Kommunen vil oftest skulle høres i Sager som omfatter Samlet fast ejendom, 

men høringen kan i princippet også gå til andre myndigheder, som landin-

spektøren skal høre i forbindelse med sagen.  

Kommunen anvender Myndighedsklienten til høring hos kommunen.  

Øvrige myndigheders deltagelse er ikke systemunderstøttet. 

Sagen sættes i status ’Afventer svar fra kommunen’ 

Forløb: Sagen sættes i status ’Afventer svar fra kommunen’ 

Landinspektøren afklarer, hvem der skal høres i den pågældende sag og in-

formerer dem. 

Startbetingelse: • At der er behov for høring 

• At der er oprettet Vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker 

Slutresultat: • Anmodning om høring afsendes 

• Sag er i status ’ Afventer svar fra kommunen’ 

• Der udstilles en ‘Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag  

Beskrevet af: Tolau/XKLHA/S&D-LF 
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Annuller sag 

Aktør: Landinspektør 

Formål: At få registreret, at Sagen er opgivet og få aflyst de foreløbige objekter 

Beskrivelse: Sagen annulleres og de foreløbige objekter, som er blevet oprettet, som følge 

af de matrikulære forandringer, gennemføres ikke, således at de matrikulære 

forandringer ikke længere er aktuelle i Matriklen. 

Så længe Sagen ikke har været indsendt til Matrikelmyndigheden, kan landin-

spektøren annullere den. Hvis den har været indsendt, er det Matrikelmyn-

digheden der skal aflyse Sagen, hvis den opgives. 

Ejerskaber til nye, foreløbige Bestemte faste ejendomme slettes i Ejerforteg-

nelsen. 

Forløb: Sagens og de foreløbige objekters status opdateres 

Ejerfortegnelsen opdateres 

Startbetingelse:  

Slutresultat: • Sag er i status ’Annulleret’ 

• Jordstykker i status ’Foreløbig’ er i status ’Ikke gennemført’ 

• Bestemt fast ejendom i status ’Foreløbig’ er i status ’ Ikke gennem-

ført’ 

• Der udstilles en ’Samlet fast ejendom’ hændelse 

• Der udstilles en ’Ejerlejlighed’ hændelse 

• Der udstilles en ’Bygning på fremmed grund’ hændelse 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

• Ejerskab til foreløbige ejendomme er fjernet fra Ejerfortegnelsen 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

• Jordstykke 

• Bestemt fast ejendom 

Beskrevet af: S&D-LF 

 

Behandl afvisning efter tidsfrist 

Aktør: Landinspektør 

Formål: At få behandlet en Sag, som er afvist af Tinglysningsretten, efter at fristen for 

at få den genindsendt til godkendelse hos Tinglysningsretten, inden andre, 

overlappende Sager registreres i Matriklen, er overskredet. 
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Beskrivelse: Når en Sag er blevet afvist af Tinglysningsretten, og tidsfristen for at få gen-

indsendt Sagen til Tinglysningsretten, inden andre, overlappende Sager, er 

gået, er det op til landinspektøren, at afgøre hvad der skal ske med Sagen. 

Landinspektøren kan stadig vælge, at få udbedret årsagen til afvisningen, og 

få genindsendt Sagen til Tinglysningsretten. 

Sagen vil dog ikke blive behandlet før eventuelt andre, overlappende Sager, 

men må afvente at disse eventuelt bliver kontrolleret for rettigheder, og 

endelig registreret i Matriklen, hvilket kan betyde, at Sagen bliver uaktuel 

eller ikke længere kan godkendes af Tinglysningsretten. 

Landinspektøren kan også vælge, at opgive Sagen, eller at få den genbehand-

let hos Matrikelmyndigheden, hvis afvisningen kan håndteres herved.  

Sagens status sættes i alle tilfælde til ’Hos GST’. 

Forløb: Landinspektøren tager stilling til, hvad der videre skal ske med Sagen. 

Landinspektøren afklarer og får eventuelt rettet årsagen til afvisningen og 

genindsender den til Tinglysningsretten, eller sender den til Matrikelmyndig-

heden, for at få Matrikelmyndigheden til at afklare eventuelle uoverens-

stemmelser mellem Matriklen og Tingbogen, inden genindsendelsen til Ting-

lysningsretten. 

Startbetingelse: Sagen er afvist af Tinglysningsretten og i status ’Hjemsendt til LSP’ 

Slutresultat: • Sag er i status ’Hos GST’ 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

Beskrevet af: S&D-LF 

 

Behandl afvisning før tidsfrist 

Aktør: Landinspektør 

Formål: At få behandlet en Sag, som er afvist af Tinglysningsretten, mens der stadig er 

mulighed for at få den genindsendt til godkendelse hos Tinglysningsretten, 

inden andre, overlappende Sager registreres i Matriklen. 

Beskrivelse: Landinspektøren har, i en periode efter at hans Sag er blevet afvist af Tinglys-

ningsretten, mulighed for at få udbedret årsagen til afvisningen, og få Sagen 

genindsendt til Tinglysningsretten for ny godkendelse, inden andre, overlap-

pende Sager, indsendes til Tinglysningsretten, og dermed risikerer at forhin-

dre godkendelsen. Sagens status sættes til ’Afventer Tinglysningsretten’. 

Det kan være nødvendigt, at Matrikelmyndigheden foretager rettelser, inden 

Sagen genindsendes til kontrol hos Tinglysningsretten. Sagen sættes i status 

’Hos GST’ og sendes til fornyet sagsbehandling, hvorfra den genindsendes til 

Tinglysningsretten. 

Landinspektøren kan også vælge, at opgive Sagen. Sagens status sættes til 

’Hos GST’. 

Forløb: Landinspektøren tager stilling til, hvad der videre skal ske med Sagen. 

Landinspektøren afklarer og får eventuelt rettet årsagen til afvisningen og 

genindsender den til Tinglysningsretten, eller sender den til Matrikelmyndig-

heden, for at få foretaget de nødvendige rettelser her inden genindsendelsen 

til Tinglysningsretten. 

Startbetingelse: Sagen er afvist af Tinglysningsretten og i status ’Hjemsendt til LSP’ 
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Slutresultat: • Sag er i status ’’Afventer Tinglysningsretten’ eller ’Hos GST’ 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

Beskrevet af: S&D-LF 

 

Behandl sag 

Aktør: GST sagsbehandler og GST system 

Formål: At kontrollere at Sagens ændringer og dokumentation er tilstrækkelig til at 

den matrikulære forandring kan gennemføres, samt at træffe beslutning om 

en Sags videre behandling. 

Beskrivelse: En sagsbehandler i GST udtager Sagen til behandling, hvilket medfører, at 

systemet foretager en revisionskontrol. 

Sagsbehandleren udfører en manuel kontrol. 

Hvis Sagen ikke kan godkendes, vælger sagsbehandleren, evt. efter aftale 

med landinspektøren, om den skal aflyses eller sendes retur til Landinspektø-

ren. Hvis Sagen hjemsendes, sættes status til ’Hjemsendt til LSP’. 

Systemet holder styr på, at Sager der vedrører samme Bestemte faste ejen-

domme herefter behandles i den rækkefølge, de er blevet kontrolleret. Sager 

kan således blive holdt tilbage, mens andre overlappende Sager færdigbe-

handles. 

Når der ikke er foranstående Sager, som holder Sagen tilbage, tildeles der 

matrikelnummer til nye Jordstykker og det kontrolleres, at Sagens grundlag 

stadig er aktuelt. 

Sagsbehandleren træffer beslutning om, hvad der skal ske med Sager som har 

været behandlet og af den ene eller anden grund er tilbage til behandling hos 

Matrikelmyndigheden. 

 

Forløb: • Udvælgelse af Sag 

• Automatisk kontrol (revisionskontrol) 

• Manuel kontrol af formel og teknisk dokumentation 

• Automatisk kontrol (registreringskontrol) 

• Styring af sagsbehandling for overlappende Sager 

• Kontrol af aktualitet 

• Tildeling af Matrikelnumre 

• Beslut videre behandling 

Startbetingelse: • Sagen er i status ’Hos GST’ 

Slutresultat: • Sagen er i status ’Hos GST’ eller ’ Hjemsendt til LSP’ 

• Nye Jordstykker er tildelt matrikelnummer 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

• Jordstykke 

Beskrevet af: XKLHA/S&D-LF 

 

Foretag kommunal høring 
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Aktør: Kommunen 

Formål: At kommunen sagsbehandler en Sag omfattende Samlet fast ejendom i for-

hold til gældende lovgivning og praksis med henblik på godkendelse. 

Beskrivelse: Kommunen skal forholde sig til Sagens formelle og tekniske dokumentation 

og godkende eller afvise. 

Uanset afgørelse, skal kommunen begrunde svaret. 

Fra Myndighedsklienten har kommunen adgang til landinspektørens doku-

mentation, og kan skrive sin afgørelse og kommentarer til Sagen i Udstyk-

ningskontrolskemaet, samt downloade til egne systemer. 

Hvis Sagen kan godkendes, sættes status til ’Afventer indsendelse til registre-

ring’ ellers sættes den til ’Foreløbige sagsdata udstillet’. 

Systemet gør brugeren opmærksom på, hvis der mangler at blive tilknyttet 

Adresser til nye Adgangspunkter. 

Forløb: Kommunen vurderer Sagen og giver sine afgørelse med tilhørende kommen-

tarer gennem Myndighedsklienten. 

Startbetingelse: • En praktiserende landinspektør anmoder kommunen om at forholde 

sig til Sagen.  

• Der er oprettet vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker. 

Slutresultat: • Kommunens svar er registreret 

• Sagen er i status ’Afventer indsendelse til registrering’ eller ’Forelø-

bige sagsdata udstillet’ 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

 

Beskrevet af: XKLHA/S&D-LF 

 

Kontroller for rettigheder 

Aktør:  Matrikelmyndighed 

Formål: At få Tinglysningsrettens kontrol af, om der er rettigheder til hinder for regi-

strering af de matrikulære ændringer i Matriklen. 

Beskrivelse: Matrikelmyndigheden indsender Sagen til Tinglysningsretten for attestation i 

forhold til TL §21-23, og sagens  status sættes til ’Afventer Tinglysningsret-

ten’.  

Når Matrikelmyndigheden får besked om Tinglysningsrettens svar på anmod-

ningen, afgøres det, hvad der videre skal ske i Sagen. 

Hvis der er attesteret ift TL §21-23, sættes Sagen i status ’Hos GST’, ellers 

sættes den i status ’Hjemsendt til LSP. 

Forløb: Matrikelmyndigheden gennemgår svaret og træffer beslutning om, hvad der 

skal ske i Sagen, og opdaterer status. 

Startbetingelse: • Der er modtaget svar på anmodningen fra Tinglysningsretten 

Slutresultat: • Sag er i status ’Hos GST eller ’Hjemsendt til LSP’ 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 
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Beskrevet af: S&D-LF 

 

Registrer ændringer i matriklen 

Aktør: GST system 

Formål: At Sagens ændringer registreres endeligt i Matriklen 

Beskrivelse: Når Sagen er godkendt af Matrikelmyndigheden og det, hvis nødvendigt, er 

attesteret af Tinglysningsretten, at der ikke er rettigheder til hinder for regi-

streringen, bliver Sagens ændringer endeligt registreret i Matriklen, og data 

er officielle, og kan kun ændres ved en ny Sag. 

Forløb: Matriklen opdateres med Sagens ændringer og de foreløbige objekter bliver 

endelige, ved at de ændrer status fra ’Foreløbig’ til ’Gældende’ i Matriklen. 

Herefter sendes der automatisk en registreringsmeddelelse til Sagens parter.  

Startbetingelse: • At Sagen godkendt af Matrikelmyndigheden og at Tinglysningsretten 

om nødvendigt har attesteret, at der ikke er rettigheder til hinder for 

registreringen 

Slutresultat: • Sagens objekter er opdateret med Sagens ændringer og i status 

’Gældende’ eller ’Historisk’, hvis de skal slettes 

• Der udstilles en ’Samlet fast ejendom’ hændelse 

• Der udstilles en ’Ejerlejlighed’ hændelse 

• Der udstilles en ’Bygning på fremmed grund’ hændelse 

• Der udstilles en ‘Sag’ hændelse 

• Registreringsmeddelelser er sendt til alle parter i Sagen. 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

• Jordstykke 

• Bestemt fast ejendom 

Beskrevet af: XKLHA/S&D-LF 

 

Start sag 

Aktør: Landinspektør. 

Formål: At oprette en Sag i Matrikelregistret og tilknytte de nødvendige registerop-

lysninger og geometriske data, der skal indgå i Sagen. 

Beskrivelse: Landinspektøren opretter en sag, og udpeger de ejendomme, som skal æn-

dres af Sagen. 

Landinspektøren kan downloade et udtræk af Sagens data til eget system, og 

bearbejde dem der. 

 

I visse tilfælde (fx ved oprettelse af bygning på fremmed grund, der ligger på 

søterritoriet), skal der ikke tilknyttes data). 

Forløb: Landinspektøren udpeger og downloader data til eget system. 

Der oprettes en sag, som tildeles SagsID  og de ejendomme, som berøres af 

Sagen, tilknyttes, således at det fremgår af advarselslisten, at de er omfattet 

af en igangværende Sag.  

Startbetingelse: • Henvendelse fra en ejer eller myndighed. 
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Slutresultat: • Der er oprettet en Sag med bl.a. SagsID samt data om eksisterende 

ejendom, der skal ændres. 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

Beskrevet af: Tolau/xklha/S&D-LF 

 

Udarbejd Formel Dokumentation  

Aktør: Landinspektør. 

Formål: Formålet er at dokumentere, at gældende lovgivning er overholdt. 

Beskrivelse: Landinspektøren udarbejder den formelle dokumentation i henhold til gæl-

dende lovgivning. 

Selve dokumentationen udarbejdes i landinspektørens eget system, f.eks. 

Limaks, mens kontrollen sker i LSP klienten. 

For Ejerlejligheder dannes landinspektørens formelle dokumentation ejer- og 

landinspektørerklæringer i systemet. 

 

Landinspektøren kan uploade sine data flere gange, og på den måde løbende 

få kontrolleret sine data. 

Forløb: Landinspektøren udarbejder den formelle dokumentation vedrørende Byg-

ninger på fremmed grund, som uploades. 

Systemet sikrer i det omfang, det er muligt, at data er af en tilstrækkelig god 

kvalitet, til at der kan anmodes om endelig godkendelse.  

Landinspektøren tilpasser eventuelt dokumentationen ud fra systemets kon-

trol. 

Startbetingelse: • Teknisk dokumentation er oprettet 

Slutresultat: • Den formelle del af dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret. 

Involverede begre-

ber: 

 

Beskrevet af: Tolau/xklha/S&D-LF 

 

 

Udarbejd Teknisk Dokumentation  

Aktør: Landinspektør. 

Formål: Formålet er at redegøre præcist for Sagens ændringer og at tilvejebringe 

data, der kan anvendes til opdatering af Matriklen. 
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Beskrivelse: Den tekniske dokumentation består f. eks. af: 

- Redegørelse for ændringer i Sagen 

- Sagens eftersituation 

- Kortmateriale 

 

Den tekniske dokumentation er grundlaget for udarbejdelse og indhentning 

af den formelle dokumentation. 

Selve dokumentationen udarbejdes i landinspektørens eget CAD system, 

mens kontrol og dannelse af ændringer sker i LSP klienten. 

Landinspektøren kan uploade sine data flere gange, og på den måde løbende 

få kontrolleret sine data. 

Den tekniske dokumentation kan omfatte stedfæstelse af Bygninger på 

fremmed grund som er oprettet af kommunen. 

Landinspektøren tilknytter Enheder og Bygninger i BBR til Ejerlejlighederne i 

Matriklen 

Landinspektøren opretter Vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker og ret-

ter eventuelt placeringen af eksisterende Vej- og Adgangspunkter i Adresse-

registret.   

Når Sagen er tilstrækkelig oplyst, tildeles BFE nummer til de nye Bestemte 

faste ejendomme, de foreløbige ejendomme og ændringer udstilles på Data-

fordeleren og ejerfortegnelsen ajourføres med de resulterende foreløbige 

ejendomsændringer, med samme ejerskab, som de ejendomme de er opstået 

fra. 

Forløb: Landinspektøren gør rede for de tekniske data, som derefter uploades.  

Systemet sikrer, at data er af en tilstrækkelig god kvalitet til at blive foreløbig 

registreret i Matriklen, og skaber forslag til ændringer.  

Landinspektøren tilpasser og supplerer evt. det forslag, systemet laver. 

Landinspektøren tilknytter Enheder og Bygninger i BBR til Ejerlejlighederne i 

Matriklen 

Landinspektøren opretter Vej- og Adgangspunkter til nye Jordstykker og ret-

ter eventuelt placeringen af eksisterende Vej- og Adgangspunkter i Adresse-

registret.   

Der tildeles BFE nummer til de nye Bestemte faste ejendomme, de foreløbige 

ejendomme og ændringer udstilles på Datafordeleren og ejerfortegnelsen 

ajourføres med de resulterende foreløbige ejendomsændringer, med samme 

ejerskab, som de ejendomme de er opstået fra. 

Startbetingelse: • Oplysninger om eksisterende ejendomme er hentet fra Matrikelregi-

stret. 
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Slutresultat: • Den tekniske dokumentation er oprettet 

• Forslag til ændringer er dannet  

• Nye ejendomme er oprettet med BFE nummer, i status ’Foreløbig’ 

• Ejerfortegnelsen er opdateret med nyt ejerskab til foreløbig ejen-

dom 

• Sagen er i status ’Foreløbige sagsdata udstilles’ 

• Der udstilles en ’Samlet fast ejendom’ hændelse 

• Der udstilles en ’Ejerlejlighed’ hændelse 

• Der udstilles en ’Bygning på fremmed grund’ hændelse 

• Der udstilles ‘Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Bestemt fast ejendom 

• Samlet fast ejendom 

• Ejerlejlighed 

• Bygning på fremmed grund 

• Jordstykke 

• Sag 

Beskrevet af: Tolau/xklha/S&D-LF 

 

Vurder afgørelse 

Aktør: Landinspektør 

Formål: At vurdere resultatet af den tekniske og formelle kontrol, som er gennemført 

hos Matrikelmyndigheden. 

Beskrivelse: Når landinspektøren får besked fra Matrikelmyndigheden, om at Sagen ikke 

kan godkendes, skal han vurdere, om der skal foretages ændringer af den 

teknisk og/eller formel dokumentation, eller om Sagen skal opgives 

Landinspektøren kan afklare spørgsmålet med ejer, Matrikelmyndigheden og 

andre relevante myndigheder. 

Forløb: Landinspektøren gennemgår svaret fra Matrikelmyndigheden og afklarer 

eventuelle spørgsmål med myndigheder og ejer. 

Landinspektøren træffer beslutning om hvad der skal ske i Sagen 

Startbetingelse: • At Matrikelmyndigheden har kontrolleret Sagen og afvist at godken-

de de matrikulære forandringer på det foreliggende grundlag. 

• Sag er i status ’Hjemsendt til LSP’ 

Slutresultat: •  Sag er i status ’Hjemsendt til LSP’ og skal opgives eller ’Under udar-

bejdelse’ 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

Beskrevet af: S&D-LF 

 

Vurder høringssvar 

Aktør: Landinspektør 
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Formål: At vurdere resultatet af den kommunale myndighedshøring og træffe beslut-

ning om det videre sagsforløb. 

Beskrivelse: Når landinspektøren får  kommunens svar på høringen, skal han afgøre, hvad 

der videre skal ske i sagen. 

Myndighedssvar fra andre relevante myndigheder tilknyttes Sagen, hvis dette 

ikke allerede er sket. 

Hvis Sagen er godkendt er den i status ’Afventer indsendelse til registrering’, 

hvorefter den afventer at landinspektøren anmoder om endelig registrering. 

Hvis Sagen ikke er godkendt, og der er tale om mindre rettelser, kan landin-

spektøren vælge at gennemføre disse efter dialog med ejeren, kommunen og 

andre eventuelle myndigheder. Rettelserne kontrolleres af systemet. 

Hvis det er nødvendigt at foretage større ændringer af den tekniske og/eller 

formelle dokumentation, skal landinspektøren, sammen med ejeren afgøre, 

om ændringerne skal foretages, eller om Sagen skal opgives. 

Forløb: Landinspektøren gennemgår høringssvarene og afklarer eventuelle spørgsmål 

med myndigheder og ejer. 

Landinspektøren foretager eventuelt mindre rettelser af dokumentationen. 

Landinspektøren træffer beslutning om, hvad der skal ske i Sagen. 

Startbetingelse: • Høringen er afsluttet 

Slutresultat: • Sag er i status ’Foreløbige sagsdata udstillet’ og skal rettes eller op-

gives eller ’Afventer indsendelse til registrering’. 

• Der udstilles en ’Sag’ hændelse 

Involverede begre-

ber: 

• Sag 

Beskrevet af: S&D-LF 
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4. Procesdiagram i stor størrelse 

4.1 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen 
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4.2 Oprettelse og forandring af Ejerlejlighed i Matriklen 
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4.3 Oprettelse og forandring af Bygning på fremmed grund i Matriklen 

 


