
Beskikkelse som landinspektør 

Geodatastyrelsen er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har om dig. Vi behandler oplysninger om dig ved behandling af 
din sag om beskikkelse som landinspektør. Det er eksempelvis oplysninger om dit navn, adresse, erhvervsforhold og lignende. Vi kan i 
fornødent omfang udveksle oplysninger med andre myndigheder. Ved beskikkelse indrykkes en annonce i Statstidende og Den danske 
Landinspektørforening orienteres om beskikkelsen. Geodatastyrelsens sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen 
og den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Desuden 
gælder databeskyttelseslovens kapitel 3. 
 
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre 
oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne, bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og 
i visse tilfælde slettet eller få begrænset behandlingen. Du kan læse mere om dine rettigheder på vores hjemmeside www.gst.dk under 
Geodatastyrelsens privatlivspolitik og på www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder. Her kan du også finde yderligere oplysninger 
om behandling af dine oplysninger, kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren og oplysninger om klagemuligheder. 
 

Til 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeren 
Geodatastyrelsen 
Lindholm Brygge 31 
9400 Nørresundby 
 
 
Undertegnede landinspektør ___________________________ ansøger herved om at få meddelt 

beskikkelse som landinspektør i henhold til § 1 i lov om landinspektørvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013.  

 

Jeg er født den __________ i _________________. 

 

Jeg bestod landinspektøreksamen den ____________. 

 

I tiden fra _______________ til _______________ har jeg været ansat ved landinspektørfirmaet 

____________________________ og har i den tid deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende 

matrikulære arbejder, jf. medfølgende erklæring(er).  

 

Jeg erklærer, at jeg er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under 

samværgemål efter værgemålslovens § 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, og at jeg 

ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. 

 
___________________ den ___________ 
(sted)                               (dato)  
 
 
 
_______________________ 
(underskrift) 
 
 
Privat adresse: 
 
_______________________ 

_______________________ 

 
Bilag:  
Kopi af eksamensbevis 
Erklæring fra ansættelsessted 
Kopi af dåbs-, navne- eller fødselsattest 

http://www.gst.dk/
https://gst.dk/om-os/geodatastyrelsens-cookie-og-privatlivspolitik/information-geodatastyrelsens-privatlivspolitik
http://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

