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Om umatrikulerede arealer i ESR 
 
Baggrund 
Projektforum for delprogram 1 til Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet og 
Styregruppen har besluttet, at registreringen af umatrikulerede arealer i Ejendoms 
Stam Registeret (ESR) overføres til Matriklen og tilknyttes et BFE-nummer. 
 
Ifølge indstillingen skal Geodatastyrelsen iværksætte en nærmere analyse for at 
fastlægge forretningsregler for oprettelse og ændring af umatrikulerede arealer. 
 
GSTs undersøgelse af dataindhold 
De umatrikulerede arealer i ESR defineres ved værdien i feltet ”artskode”.  
Indholdet i de felter, der ligner matriklens feltnavne, virker som en ”ikke-regel-
defineret” blanding af matrikelbetegnelser og arealer, der kan genkendes i 
matriklen, opfundne matrikelnumre, blanke matrikelnumre, uigennemskuelige 
arealstørrelser og andet, der ikke kan genkendes i matriklen. 
 
(De efterfølgende kvanta bygger på et udtræk modtaget fra KMD den 07-02-2014.) 
 
Det drejer det sig om 987 forekomster ud af 2,8 mio. forekomster i ESR-tabellen 
med matrikeloplysninger. Artskoderne fordeler sig således (udtræk): 

 
Artskode Betydning Antal Artskode Betydning Antal Artskode Betydning Antal 

0  1.831.600 5 Umatr. areal 698 10 
Bygning på umatr. 
jernbaneareal 95 

1  556.282 23  573 7 Umatr. havneareal 93 

2  297.625 28  435 6 Umatr. havneareal 72 

3  51.389 27  430 38 
Foreløbig Bygning på 
umatr. areal 37 

4  7.018 22  353 20  34 

24  4.170 26  293 37 
Foreløbig umatr. 
havneareal 13 

34  2.047 9 
Bygning på umatr. 
havneareal 187 33  13 

8 
Bygning på 
umatr. areal 790 25  147 39 

Foreløbig Bygning på 
umatr. havneareal 4 

31  757 35 
Foreløbig umatr. 
areal 108 36 

Foreløbig umatr. 
havneareal 3 

30  710 21  106 32  1 

 
 

  
 

 
I alt alle  2.752.753 

 
 

  
 

 
I alt umatr.  987 

 
Bestanden er siden primo oktober 2013 faldet med (netto) 23 forekomster. 44 er 
bortfaldet og 21 nye er tilkommet, selvom det var en forudsætning for 
styregruppebeslutningen, at der ikke kan opstå nye ESR-ejendomme under 
begrebet umatrikuleret areal. 
 
SKAT har – uforpligtende og stikprøvevist – givet sine bemærkninger til 
registreringens relevans for vurderingsformål. Bemærkningerne knytter sig til 
benyttelseskoden, der mangler for 291 forekomster, som derfor er uinteressante 
for SKAT. SKATs bemærkninger kan rubriceres således: 
 

SKATs bemærkning Antal  

Uinteressant for SKAT 291 

Kan formentlig undværes, vurderingen gør næppe nogen gavn. 222 

Hvis der er tale om umatrikulerede arealer kan det synes mærkeligt, hvorfor de skal 
vurderes, og især hvorfor de skal have benyttelseskode 0. De kan formentlig slettes. 177 

Burde formentlig have haft artskode 08 129 
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SKATs bemærkning Antal  

Der er ofte tale om ejendomme med flere ”rigtige” matrikler og så en enkelt 
umatrikuleret som ofte er en sø el. lign. Den umatrikulerede kunne formentlig let 
undværes, så det blev en helt regulær ejendom. 63 

Formentlig reelle vurderinger af umatrikulerede arealer 51 

Der er formentlig tale om fejl, hvorfor skal de mon vurderes? 29 

Svært at se, hvad vurderingen bruges til 12 

Er formentlig bygninger på fremmed grund 7 

Ingen bemærkninger 6 

  
SKATs bemærkninger støtter GSTs egne undersøgelser, som tyder på, at en stor 
del af registreringerne burde kunne undværes. 
 
Tilsvarende har KOMBIT oplyst, at en stor del af registreringerne umiddelbart 
synes at være såkaldte ”opkrævningsejendomme”, som ikke hører hjemme i disse 
overvejelser. 
 
I forbindelse med datavasken ved Matriklens Udvidelse har GST aftalt, at KL beder 
kommunerne om at gennemgå de umatrikulerede arealer i ESR for at få 
kvalitetssikret bestanden. Ovenstående undersøgelser kunne tyde på, at antallet af 
forekomster derved reduceres til nogle få hundrede – måske færre. 
 
Konklusion 
Selv efter en kvalitetssikring i kommunerne kan dataindholdet for de 
umatrikulerede arealer i ESR ikke indpasses i matriklens datamodel, idet de 
mangler den matrikulærgeografiske dimension (afgrænsning som jordstykker). 
 
Der vil i givet fald skulle oprettes en særlig afdeling af matriklen med sit eget 
interface, da data ikke skal vedligeholdes på samme måde, som ved matriklens 
ajourføring af ejendomsoplysninger. 
 
Det bør overvejes om specificeringsarbejdet for kommunerne, resursebelastningen 
ved udvikling og drift samt kommunernes vel sjældne benyttelse af et delsystem til 
vedligeholdelse af en så lille en bestand, er rationel. 
 
Hvis kommunerene kan stå inde for, at der ikke vil være behov for at registrere nye 
umatrikulerede arealer, jf. styregruppens forudsætning, vil vedligeholdelsen kun 
angå sletning/nedlæggelse og eventuel ændring af de allerede registrerede arealer. 
 
Udviklingsomkostningerne kan p.t. ikke anslås kvalificeret. Som illustration kan 
refereres til de ekstraomkostninger implementeringen af fælleslodder medførte 
ved udviklingen af miniMAKS. Her er også tale om en bestand, der ikke øges og 
antallet af fælleslodder er af samme størrelse som omtalte umatrikulerede arealer i 
ESR. Udviklingsomkostningerne for at kunne registrere lodderne var uforholds-
mæssigt store. 


