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MU udstillingsmodel v. 1.2.3 

Baggrund 
Da MU har været under konstruktion af leverandøren er der som en naturlig del af 

denne proces opstået et løbende behov for at tilpasse MUs datamodel ift. de 

afklaringer, som er udført undervejs i udviklingsforløbet. 

Dette er resultatet af afklaringer med leverandøren, brugere, eksterne anvendere 

samt intern afklaring.  

 

Den nye model ses af følgende bilag: 

Bilag Beskrivelse 

Featurekatalog Matrikel 1.2.3.docx Featurekatalog for ny model 

Featurekatalog Matrikel 1.2.3 VS 

1.0.docx 

Featurekatalog for ny model med 

ændringsmarkering ift. v. 1.0  

 

Ændringer  
Nedenfor beskrives de ændringer, der foretages i version 1.2.3

1
 ift. version 1.0

2
.  

 

Generelle ændringer af datatype 
Baggrund 

Det har været nødvendigt at ændre i datatypen for nogle attributter.  

 

Ændring 

Datatype ændres fra integer til CharacterString for følgende attributter: 

MatrikelSogn.sognekode 

MatrikelKommune.kommunekode 

MatrikelRegion.regionskode 

Ejerlejlighed.ejerlejlighedsnummer 

 

MatrikulærtElement  

Ændret enumeration for ”forretningshændelse” 

Baggrund 

                                                      
1
 GST’s foreløbige versionsnr. Det endelige versionsnr. skal aftales med 

modelsekretariatet. 
2
 Internt versionsnr.: 1.0.4 

Ejendomme og Jura 

XKLHA 

 

Dato 

08-07-2016 
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For at kunne understøtte alle mulige forretningshændelser, har det været 

nødvendigt at udvide enumerationslisten. 

 

Ændring 

Følgende nye værdier indføres: 

Værdi Definition 

Afledt ændring Angiver at ændringen er afledt af en ændring på et relateret 

objekt. 

Anden ændring Ændring der falder udenfor udfaldsrummet i øvrigt, typisk af 

mere teknisk karakter. 

 

Ny attribut ”sekundærForretningshændelse” 

Baggrund 

Et MatrikulærtElement kan være genstand for flere forretningshændelser. Da 

modelreglerne imidlertid ikke giver mulighed for at gøre det muligt at angive flere 

forretningshændelser, har det været nødvendigt at indføre en ekstra attribut til 

angivelse af øvrige forretningshændelser, som det matrikulære element er udsat 

for. Der har været dialog med DIGST herom. 

 

Ændring 

Der indføres en ny attribut ”sekundærForretningshændelse” med samme 

udfaldsrum som ”Forretningshændelse”. Se modellen for detaljer. 

 

Ændring af definition for forretningshændelse 

Baggrund 

I forbindelse med indførelse af den nye attribut ”sekundærForretningshændelse” 

har det været nødvendigt at præcisere at attributten ”forretningshændelse” er en 

angivelse af den primære begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i 

data. 

 

Ændring 

Jf. nedenstående er der foretaget en ændring af definitionen. Ændring er markeret 

med rød. 

Definition i version 1.2.3 Definition i version 1.0 

Den primære begivenhed i 

virkeligheden som udløste ændringen i 

data. 

Den begivenhed i virkeligheden som 

udløste ændringen i data. 

 

Omdøbning af associeringsrolle  

Baggrund 
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For at præcisere, at associeringsrollen er en angivelse af den seneste sag, som 

objektet har indgået i, har det været nødvendigt at omdøbe associeringsrollen. 

 

Ændring 

Associeringsrolle ”sag” omdøbes til ”senesteSag”. 

MatrikulærSag 

Ændret enumeration for ”Sagskategori” 

Baggrund 

Som følge af interne afklaringer og rettelser af stavefejl har det været nødvendigt at 

ændre i enumerationslisten. Værdien ”Vejsag” er efter dialog med SKAT omdøbt til 

”Ekspropriation”. 

 

Ændring 

Jf. nedenstående er der foretaget ændringer af værdierne. 

Værdi i version 1.2.3 Værdi i version 1.0 Definition i version 1.2.3 

Anden sagskategori 

 

 Sag af intern karakter 

Majoratskov* Majoratsskov [Uændret ift. 1.0.4] 

Ekspropriation Vejsag Sag som er resultat af kendelsen 

for en ekspropriation. 

Kombinationssag - 

Ejerlejlighed 

Kombinationssags – 

Ejerlejlighed 

[Uændret ift. 1.0.4] 

 

* Denne rettelse var dog desværre forkert. Den korrekte stavemåde er 

”Majoratsskov”. Det vil blive rettet tilbage i en kommende version. 

Ændret enumerationen for ”Sagsoperation” 

Baggrund 

Der er en mindre fejlrettelse i enumerationslisten. 

 

Ændring 

Jf. nedenstående er der foretaget en mindre ændring i en af værdierne. Ændring 

markeret med rød 

Værdi i version 1.2.3 Værdi i version 1.0 

Videreopdeling i henhold til 

ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3. 

Videreopdeling i henhold til 

Ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3. 

 

Kardinalitet for relationer til ”MatrikulærSag” 

Baggrund 
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Det er i flere sammenhænge nødvendigt med en entydig identifikation af den 

seneste (eller igangværende) sag, som et matrikulært element / administrativt 

område indgår i.  

 

Ændring 

Kardinaliteten ændres, således at: 

- MatrikulærtElement i alle tilfælde tilhører netop én MatrikulærSag. 

- MatrikelAdministrativtOmråde i alle tilfælde tilhører netop én MatrikulærSag. 

 

Matrikelskel 

Enumeration for administrativGrænsekode 

Baggrund 

I model v. 1.0 er denne attribut datatype Integer. Grænsekoderne er dog i praksis 

en kodetabel, som nu også lægges ind i udstillingsmodellen.  

 

Ændring 

Til denne attribut indføres et lukket udfaldsrum: 

  

 

Ejerlejlighed 

Ejerlejlighedsnummer – ændring af definition 

Baggrund 

Ejerlejlighedsnummer er ikke nødvendigvis et fortløbende nummer. Definitionen 

ændres derfor. 

 

Ændring  

Jf. nedenstående er der foretaget en ændring af definitionen. Ændring er markeret 

med rød. 

Definition i version 1.2.3 Definition i version 1.0 
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Identifikation af den enkelte 

ejerlejlighed der ligger i en 

hovedejendom. 

Fortløbende nummer for 

ejerlejlighederne der ligger i en 

hovedejendom. 

 

Skelpunkt 

Omdøbning af associeringsrolle  

Baggrund 

Fejlrettelse. 

 

Ændring 

Associeringsrolle ”matrikulærSagSomFastlæggerMatrikelskel” omdøbes til 

”matrikulærSagSomFastlæggerSkelpunkt”. 

 


