
   

 

   

    

   

  

Ajourføring - Ejendomme 

J.nr. 300-00019 

Ref. jes/pdh 

Den 12. maj 2015 

 

Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af 

ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber 

Indhold 
1. Indledning ................................................................................................................ 4 

1.1. Inddragelse af aktører på området for landinspektørarbejder......................... 4 

1.2. Resumé ................................................................................................................ 5 

2. Landinspektørvirksomhed ...................................................................................... 6 

2.1. Landinspektører ................................................................................................. 6 

2.2. Definition af landinspektørvirksomhed ............................................................ 7 

2.3 Hvilke arbejder udfører landinspektørfirmaer ................................................ 8 

2.3.1. Typiske eneretsarbejder ............................................................................. 8 

2.3.2. Typiske arbejder, som ikke er omfattet af eneretten ............................... 11 

2.4. Landinspektørbranchen – virksomhedsformer og ejerskab ......................... 11 

2.5. Landinspektørnævnet ...................................................................................... 13 

2.6. EU-lovgivning .................................................................................................. 15 

2.7. Reguleringen af landinspektørerhvervet historisk set ................................... 16 

3. Ejerskabsrestriktioner og andre barrierer............................................................ 17 

3.1. Eneretsarbejder ................................................................................................ 18 

3.2. Landinspektørselskabers formål ..................................................................... 19 

3.3. Praktiserende landinspektørers økonomiske og personlige hæftelse ........... 19 

3.4. Ejerandele samt bestyrelse og direktion ........................................................ 20 

3.5. Landinspektørernes habilitet .......................................................................... 21 

3.6. Kontorsteder .................................................................................................... 22 

3.7. Erhvervsansvarsforsikring .............................................................................. 23 

4. Administrative byrder i landinspektørvirksomhederne ..................................... 23 

4.1. Administration i Geodatastyrelsen .................................................................. 25 

5. Statistisk beskrivelse af firmaer og konkurrencen i landinspektørbranchen ..... 25 

5.1. Data og kilder .................................................................................................... 25 

5.2. Nøgletal for landinspektørbranchen .............................................................. 26 



   

 2 

5.3 Lønomkostninger ............................................................................................. 30 

5.4 Overskud og Lerner-indeks .............................................................................. 31 

5.5 Ejerskabsrestriktionernes indflydelse på konkurrence og produktivitet i 

landinspektørbranchen .......................................................................................... 32 

6. Andre lovregulerede erhverv .................................................................................33 

7. Landinspektørarbejder i andre europæiske lande ...............................................33 

8. Modeller for regulering af landinspektørvirksomheder ...................................... 35 

8.1. Overordnede hensyn ........................................................................................ 35 

8.2. Modelovervejelser ............................................................................................ 37 

Model 1. Afskaffelse af ejerskabsrestriktionerne .............................................. 39 

Model 2. Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner, krav til habilitet og god 

landinspektørskik på virksomhedsniveau samt præciseret anmeldepligt for 

virksomheden. .................................................................................................... 40 

Model 3: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner, krav til habilitet og god 

landinspektørskik på virksomhedsniveau, udvidet anmeldepligt for 

virksomheden samt begrænset, risikobaseret tilsyn. ........................................ 41 

Model 4: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner, krav til habilitet og god 

landinspektørskik på virksomhedsniveau, indførelse af godkendelsesordning 

samt udvidet risikobaseret tilsyn på sagsniveau. ............................................. 43 

Model 5: Lempelse af eksisterende ejerskabsrestriktioner således, at den 

andel, som ikke-landinspektører hver især kan eje i landinspektørselskaber, 

forhøjes og kravet til bestyrelsens sammensætning ......................................... 44 

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser, herunder betydningen 

for konkurrence og produktivitet af de skitserede modeller ............................. 45 

EU-retlige forhold ............................................................................................... 45 

 

  



   

 3 

Bilagsdel: 
 

Indhold 
Bilag 1 Kommissorium for undersøgelse af mulighed for afskaffelse af 

ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber 

Bilag 2  Lov om landinspektørvirksomhed 

Bilag 3  Bestemmelser i lovgivningen som tillægger landinspektører særlige 

beføjelser 

Bilag 4  Eksempler på arbejde som udføres af landinspektører 

Bilag 5 Sammenligning af reguleringen for landinspektørvirksomhed, 

advokatvirksomhed, revisionsvirksomhed, anerkendtestatikere, 

autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 

Bilag 6  Regulering i andre europæiske lande 

Bilag 7  Spørgeskema til undersøgelse af reguleringen i udvalgte lande 

Bilag 8  Oplysninger, som skal indberettes til Geodatastyrelsen 

Bilag 9  Oversigt over reguleringen af landinspektørerhvervet historisk set 

  

  

 

 

  



   

 4 

1. Indledning  
I oktober 2012 præsenterede regeringen det konkurrencepolitiske udspil ”Styrket 

konkurrence til gavn for Danmark”. Målsætningen var at styrke konkurrencen med 

henblik på at fremme innovation, vækst og produktivitet samt at sikre forbrugerne 

adgang til de bedste produkter til de laveste priser.  

 

Som opfølgning herpå nedsatte regeringen i 2013 en Taskforce om lovregulerede 

erhverv, som fik til opgave at gennemgå de lovregulerede erhverv i Danmark, 

herunder landinspektørerhvervet. Taskforcen skulle med sigte på at fremme 

konkurrencen komme med konkrete forslag til, hvor unødig regulering kunne 

fjernes, eller hvor de bagvedliggende beskyttelseshensyn kunne opnås på en 

alternativ, mindre byrdefuld måde. 

 

Det indgår i Aftale om en vækstpakke 2014, at regeringen vil igangsætte en analyse 

af landinspektørbranchen med henblik på at sikre konkurrence og fjerne unødige 

barrierer og byrder. Denne analyse er gennemført af et udvalg bestående af 

repræsentanter fra Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og 

Finansministeriet, jf. kommissorium (bilag 1).  

 

Udvalget har haft til opgave, at: 

1. Beskrive landinspektørbranchen i dag med fokus på eneretsarbejde, herunder 

centrale nøgletal for sektoren, landinspektørernes opgaver og beskrivelse af 

den nuværende regulering samt betydningen for  bl.a. konkurrencesituation, 

administrative byrder for branchen, omkostninger for samfundet samt 

branchemæssige og samfundsmæssige forhold i øvrigt.  

2. Inddrage erfaringer fra relevante lovregulerede  erhverv i Danmark. Desuden 

inddrage erfaringer fra andre landes regulering af landinspektørvirksomhed 

og de eneretsarbejder, som danske praktiserende landinspektører udfører. 

3. Afdække, hvorvidt der kan gives mulighed for nye ejerskabsmodeller i 

erhvervet, under fortsat hensyntagen til landinspektørernes uvildighed og 

uafhængighed, og om der evt. er andre måder at sikre uafhængigheden på. 

4. Afdække de samfundsmæssige konsekvenser, herunder de 

erhvervsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser og betydningen for 

konkurrence og produktivitet af sådanne nye modeller.  

 

1.1. Inddragelse af aktører på området for landinspektørarbejder 

Udvalget har som led i arbejdet haft separate møder med følgende udvalgte 

aktører, der enten er beskæftiget med landinspektørarbejder eller som 

samarbejder og konkurrerer med landinspektørfirmaerne: 

 Praktiserende Landinspektørers Forening (Brancheforening for 

landinspektørfirmaerne) 

 Den danske Landinspektørforening (Medlemsforening for uddannede 

landinspektører) 

 Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

 COWI 

 Seges (Tidligere Videnscentret for Landbrug) 

 

Aktørerne har bidraget til udvalgets forståelse for branchen, herunder 

konkurrencesituationen ved dels præsentationer på møderne, dels skriftligt 

materiale sendt til udvalget. 
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Kommunernes Landsforening og Ingeniørforeningen i Danmark var også indbudt 

til møder med udvalget, men de valgte at aflevere skriftlige bemærkninger til 

udvalgets arbejde. 

 

Aktørerne har ikke været inddraget i udvalgets arbejde med forslag til nye 

modeller for regulering af landinspektørvirksomheder og modellerne har heller 

ikke været forelagt aktørerne. 

 

1.2. Resumé 
Landinspektørerhvervet er et såkaldt lovreguleret erhverv, hvor visse typer af 

opgaver udelukkende må udføres af en beskikket landinspektør, der ejer/arbejder i 

et landinspektørfirma. Beskikkede landinspektører har eneret til at udføre 

ændringer i ejendomsregistreringen, fx udstykning og opdeling i ejerlejligheder, 

samt til at afsætte skel. Landinspektørernes eneretsarbejde er grundlag for bl.a. 

ejendomsvurdering, -beskatning, belåning af fast ejendom og for afgørelse af 

tvister om privat ejendomsret. Samlet set er store samfundsmæssige værdier 

således afhængige af en korrekt ejendomsregistrering, og landinspektørernes 

arbejde har juridisk og økonomisk betydning for borgere og virksomheder. For at 

opretholde tilliden til ejendomsregistreringen er landinspektørerhvervet 

lovreguleret. 

 

Ifølge landinspektørloven må landinspektørselskabers formål alene være at drive 

landinspektørvirksomhed. Desuden skal mindst 51 pct. af aktier/anparter og 

stemmerettigheder indehaves af landinspektører med beskikkelse, ligesom 

flertallet af bestyrelsesmedlemmer og direktion aktivt skal drive landinspektør-

virksomhed i selskabet. 

 

Landinspektørbranchen omfatter 58 firmaer, som tilsammen beskæftiger 700-800 

medarbejdere, heraf 356 landinspektører med beskikkelse, der må udføre 

eneretsarbejder. Omsætningen i landinspektørbranchen er i alt i størrelsesordenen 

650-850 mio. kr. årligt, hvoraf 250-300 mio. kr. stammer fra eneretsarbejder.   

 

Udvalget har i sit arbejde taget udgangspunkt i, at kravet til personlig beskikkelse, 

beskikkede landinspektørers eneret, forsikringskrav og krav til habilitet og god 

landinspektørskik samt regler om Landinspektørnævnet fastholdes. Som input til 

modelovervejelserne har udvalget sammenlignet reguleringen af 

landinspektørselskaber med reguleringen af andre lovregulerede erhverv i 

Danmark, og reguleringen af landinspektørarbejder i andre europæiske lande.  

 

Samlet set er vurderingen, at der – bl.a. i lyset af den nuværende konsolidering i 

branchen og for at øge konkurrencen – er god grund til at gennemføre et eftersyn 

af regelgrundlaget. Herunder er der behov for at se på, hvorvidt hensynene bag 

den nuværende regulering omkring uafhængighed, retssikkerhed og kvalitet kan 

opnås på andre måder end gennem ejerskabsrestriktioner, som begrænser 

adgangen til og konkurrencen på markedet.  

 

Med udgangspunkt i de beskyttelsesværdige hensyn har udvalget opstillet 5 

modeller for regulering af landinspektørfirmaer, der i forskellig grad varetager 

disse hensyn. Model 1-4 baseres på ophævelse af kravet om, at 

landinspektørselskaber kun må have til formål at drive landinspektørvirksomhed 

og begrænsning i, hvem der må eje og lede selskabet og dets kontorsteder, mens 

model 5 opretholder, men lemper de gældende krav. 
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Udvalget anbefaler i enighed en ny model for regulering på firmaniveau, som 

sikrer fortsat uvildighed og uafhængighed og samtidig fjerner barrierer for 

konkurrence. Denne model – nr. 3 - indebærer, at bestemmelserne om 

ejerskabsrestriktioner, formålsbestemmelse og bestemmelse om personlig hæftelse 

for landinspektører i selskaber fjernes, mens bestemmelser om personlig 

beskikkelse, uddannelseskrav, habilitetsbestemmelser og Landinspektørnævnet 

videreføres uændrede. 

 

For at sikre den rette uvildighed, uafhængighed og kvalitet i udførelsen af 

eneretsopgaver, som er vigtig af hensyn til korrekt ejendomsregistrering, 

præciseres virksomhedsledelsens ansvar for at sikre, at reglerne om habilitet og 

god landinspektørskik overholdes. Det vil således som i dag fortsat påhvile 

virksomheden at sikre, at virksomheden og dens ansatte ikke har uvedkommende 

interesser i de sager, hvor virksomheden løser eneretsopgaver. Herudover vil 

Geodatastyrelsen få mulighed for at foretage et begrænset, risikobaseret tilsyn med 

de virksomheder, der udfører eneretsopgaver, herunder gennemgang af enkelte 

sager. 

 

2. Landinspektørvirksomhed 

2.1. Landinspektører 

”Landinspektør” er både en uddannelsesmæssig titel (cand. geom.) og en 

erhvervsmæssig titel. Titlen cand. geom. opnås ved at gennemføre en 5 årig 

kandidatuddannelse i landinspektørvidenskab ved Aalborg Universitet. I 2014 blev 

der ifølge Aalborg Universitet optaget 47 studerende på uddannelsen, som kan 

gennemføres ved universitetets afdelinger i Aalborg og København. 

 

Ved en ”praktiserende landinspektør” forstås en landinspektør med beskikkelse, 

som driver landinspektørvirksomhed, hvad enten det er som ejer i en 

enkeltmandsvirksomhed, som medejer i interessentskab med andre praktiserende 

landinspektører eller som ejer af aktier eller anparter i et landinspektørselskab.  

 

Ved en ”landinspektørassistent” forstås en landinspektør ansat hos en 

praktiserende landinspektør eller ansat i et landinspektørselskab, hvori 

vedkommende ikke ejer aktier eller anparter. En landinspektørassistent kan have 

beskikkelse. 

 

Beskikkelse som landinspektør sker efter ansøgning til Geodatastyrelsen og er 

livsvarig. En landinspektør kan alene miste sin beskikkelse, hvis den frakendes af 

Landinspektørnævnet, eller hvis landinspektøren er konkurs eller umyndig. For at 

opnå beskikkelsen kræves som udgangspunkt dokumentation for en dansk 

landinspektøreksamen og en arbejdsgivererklæring om 3 års relevant 

erhvervserfaring i en landinspektørvirksomhed. Dog kan statsborgere i andre EU- 

eller EØS-lande opnå beskikkelse som landinspektør på grundlag af de 

erhvervsmæssige kvalifikationer, som de har erhvervet i hjemlandet
1
. 

 

Det er alene landinspektører med beskikkelse, der ejer eller arbejder i et 

landinspektørfirma, der kan udføre matrikulære arbejder og andre såkaldt 

                                                             
1
 Som udgangspunkt kan statsborgere i andre EU og EØS lande udøve landinspektørvirksomhed på samme vilkår 

som landinspektører med beskikkelse, hvis de har en uddannelse, som kan sidestilles med en dansk 
landinspektøreksamen, og opfylder betingelserne i anerkendelsesdirektivet. Geodatastyrelsen har hidtil modtaget 
ansøgninger fra to personer, hvoraf den enevar statsborger i et land uden for EU og EØS, men ingen af de to opfyldte 
betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør. 
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I denne rapport vil ”landinspektør” blive anvendt for praktiserende 

landinspektører og landinspektørassistenter med beskikkelse, der henholdsvis er 

ejer/medejer eller er ansat i et landinspektørfirma, og som dermed opfylder 

betingelserne for at udføre matrikulært arbejde og andre eneretsarbejder. 

 

I det omfang det har betydning, om der er tale om en praktiserende landinspektør, 

en landinspektørassistent med beskikkelse eller andre landinspektører, vil dette 

blive præciseret. 

 

eneretsarbejder, jf. afsnit 2.2. Det betyder at, en landinspektør med beskikkelse, 

som er ansat i fx et rådgivende ingeniørfirma eller en offentlig myndighed, ikke 

kan udføre matrikulære arbejder og andre eneretsarbejder. 

 

I 2014 tildelte Geodatastyrelsen beskikkelse til 6 landinspektører.  

 

 

2.2. Definition af landinspektørvirksomhed 

Det fremgår ikke nærmere af landinspektørloven, hvilke arbejder 

landinspektørvirksomhed omfatter.  Men udøvelse af landinspektørvirksomhed 

består først og fremmest i udførelsen af eneretsarbejder. De mest omfattende af 

disse er matrikulære arbejder, hvilket bl.a. omfatter afsætning af skel i marken, 

udstykning af en byggegrund, overførsel af et areal fra en ejendom til en anden og 

sammenlægning af to ejendomme, samt udarbejdelse af de dokumenter, der er 

nødvendige for registrering af matrikulære ændringer i matriklen. Udførelsen af 

matrikulært arbejde hviler i dag på et samarbejde mellem 

landinspektørvirksomhederne og Geodatastyrelsen, der som matrikelmyndighed, 

har ansvaret for matriklen.
2
 

 

Udøvelse af landinspektørvirksomhed omfatter også andre arbejder, som 

landinspektører i henhold til lovgivningen har eneret til at udføre, bl.a. opdeling af 

ejendomme i ejerlejligheder, som i dag registreres i Tingbogen, jf. bilag 4.  

 

Foruden de opgaver, som landinspektører med beskikkelse i henhold til loven har 

eneret til at udføre, udføres der i landinspektørfirmaerne også en række andre 

opgaver, som fx tekniske opmålinger, afsætninger af bygninger og anlæg, GIS-

opgaver, rådgivning om ejendomsudvikling og jordomlægninger i landbruget, 

samt bistand ved offentlig ekspropriation og planlægning. Sådanne opgaver har 

enten en naturlig sammenhæng med løsningen af eneretsarbejderne eller fordrer 

de samme kompetencer som eneretsarbejderne, men de er ikke omfattet af 

landinspektørernes eneret.  

 

Det følger af landinspektørlovens § 4, stk. 1, at matrikulært arbejde kun må 

udføres af en praktiserende landinspektør eller landinspektørassistent (beskikkede 

landinspektører) i et firma, der overholder landinspektørlovens bestemmelser, jf. 

kapitel 3. Det kan være i et personligt drevet firma (enkeltmandsvirksomhed eller 

interessentskab) eller i et landinspektørselskab, som kan være et aktie-, anparts- 

eller partnerselskab. En landinspektør med beskikkelse, som er ansat i et selskab, 

                                                             
2
Matriklen består af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet. Matrikelregistret indeholder 

samtlige matrikelnumre med angivelse af arealer, notering om landbrug, fredskov m.v. Matrikelkortet 
viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelarkivet findes tidligere gældende 
matrikelkort og sagsakter, heriblandt måleblade, som er udarbejdet ved opmåling af nye skel som kan 
danne grundlag for genafsætning af skel. 
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I denne rapport anvendes ”landinspektørvirksomhed” for selve udførelsen af 

matrikulære arbejder og andre eneretsarbejder.  

 

”Landinspektørfirma” anvendes som samlebetegnelse for de former, under hvilke 

eneretsarbejderne kan udføres, dvs. enkeltmandsvirksomhed, interessentskab 

eller landinspektørselskab. 

fx et aktieselskab, der ikke er et landinspektørselskab, vil derfor ikke som led i sin 

ansættelse i selskabet lovligt kunne udføre arbejder, som landinspektører har 

eneret til at udføre. Derimod vil landinspektøren ved siden af sin ansættelse i 

selskabet kunne udføre eneretsarbejder i sit eget firma eller i et 

landinspektørselskab, hvis vedkommende i øvrigt opfylder lovens betingelser 

herfor. 

 

 

Efter bestemmelsen i lovens § 4, stk. 1, er det alene praktiserende landinspektører 

og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse, der personligt er berettiget til 

at udføre matrikulære arbejder og andre eneretsarbejder. Selv om 

landinspektørvirksomhed drives i et landinspektørselskab, kan selskabet som 

sådant ikke opnå beskikkelse som landinspektør og dermed heller ikke være 

berettiget til at udføre eneretsarbejderne.  

 

2.3 Hvilke arbejder udfører landinspektørfirmaer 

 

2.3.1. Typiske eneretsarbejder 

Landinspektørernes arbejder danner bl.a. grundlag for ejendomsvurdering, 

ejendomsbeskatning, belåning af fast ejendom og for afgørelse af tvister om den 

private ejendomsret. Deres opgaveløsning har således væsentlig juridisk og 

økonomisk betydning for borgere og virksomheder (som ejendomsejere, naboer, 

panthavere mv.), og samlet set er store samfundsmæssige værdier afhængige af en 

korrekt ejendomsregistrering. 

 

Når naboer ønsker at overdrage jord indbyrdes og dermed få fastlagt et nyt skel 

mellem deres ejendomme, eller når en grundejer ønsker at udstykke sin ejendom, 

rekvireres en landinspektør til at udarbejde en sag til registrering af ændringerne i 

matriklen. Landinspektøren fastlægger hermed de nye ejendomsgrænser og det 

areal, som registreres i matriklen og efterfølgende i tingbogen, og som derfor er det 

juridisk gældende areal for ejendommen. 

 

Der sendes årligt over 7.000 matrikulære sager til registrering i matriklen i 

Geodatastyrelsen, jf. figur 2.1.  
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Figur 2.1: Udviklingen i antallet af matrikulære sager indsendt af 

landinspektørerne til registrering i matriklen. 

 

 
Anm. Antallet af sager er ikke opgjort for 2009 pga. overgang til nyt sagsbehandlingssystem i 

Geodatastyrelsen. Kilde: Geodatastyrelsen. 

 

I hovedparten af sagerne fastlægges skel. Derudover foretager landinspektører 

mange genafsætninger af eksisterende skel (f.eks. ved bygningsafsætninger eller 

hvor naboer blot ønsker at kende skellets beliggenhed). I disse sager optræder 

landinspektøren som uvildig rådgiver for begge parter. Ved genafsætning af skel er 

der ikke krav om, at målingen skal registreres i Geodatastyrelsen. Det er 

skønsmæssigt vurderet at være i omegnen af 2-3.000 sager årligt.  

 

I de fleste tilfælde er der enighed mellem grundejerne om landinspektørens 

afsætning af skellet. Men det forekommer også, at der kan være tvivl om skellets 

beliggenhed, f.eks. fordi målene til skellet er mangelfulde eller modstridende, eller 

fordi målene ikke passer med forholdene på stedet, f.eks. i forhold til placeringen 

af en eksisterende hæk. I sådanne situationer skal landinspektøren inddrage 

grundejerne og eventuelt gennem uvildig rådgivning af parterne forsøge at opnå en 

frivillig aftale om skellets beliggenhed. 

 

En matrikulær sag kan indeholde flere sagstransaktioner, f.eks. udstykninger, 

arealoverførsler m.v. I figur 2.1 tæller en sag med en enkelt arealoverførsel mellem 

to ejendomme derfor med samme vægt som en sag om udstykning af 100 

parcelhusgrunde. Antallet af sagstransaktioner giver derfor et mere retvisende 

billede af aktiviteten. Der er årligt ca. 10.000 sagstransaktioner, hvor udstykning i 

vid udstrækning er konjunkturbestemt, jf. figur 2.2.  
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Figur 2.2: Antallet af henholdsvis udstykninger, arealoverførsler og 

sammenlægninger pr. år. 

 
Kilde: Geodatastyrelsen. 

 

Ved matrikulære ændringer, f.eks. udstykning af en byggegrund, er det 

landinspektøren, der fastlægger det areal, som registreres i matriklen og 

efterfølgende i tingbogen, og som derfor er det juridisk gældende areal for 

ejendommen. Der er ingen offentlig kontrol af det arbejde, som landinspektøren 

udfører med afsætning af skel i marken. I forhold til borgere og virksomheder er 

landinspektøren således garant for, at det, der afsættes i marken, er korrekt.  

 

Ved matrikulære ændringer tager landinspektøren bl.a. ansvar for, at nye skel 

overholder fastsatte afstandskrav til bl.a. bygninger, fortidsminder samt frednings- 

og beskyttelseslinjer mod skov, strand og sø. Det er ligeledes landinspektørens 

ansvar, at den nødvendige vejadgang til nye ejendomme er sikret. 

 

Landinspektøren er ligeledes garant for oplysningernes korrekthed overfor 

myndighederne, dvs. i relation til matriklen, tinglysningen, landbrugslovgivning, 

byggelovgivning, vejlovgivning og ekspropriationer mv. De matrikulære sager 

kontrolleres i Geodatastyrelsen på baggrund af de indsendte oplysninger. 

 

I tilfælde, hvor der mellem naboerne er strid om skellets beliggenhed, f.eks. fordi 

der er uenighed om, hvorvidt skellet er ændret ved hævd, og det ikke er muligt at 

opnå en frivillig aftale om skellets beliggenhed, kan en af grundejerne anmode en 

landinspektør om at gennemføre en skelforretning med henblik på at træffe 

afgørelse om skellets placering.  

 

Skelforretning gennemføres efter en domstolslignende proces, hvor 

landinspektøren træffer en afgørelse om skellets beliggenhed, som er bindende for 

grundejerne, og som kun kan omstødes af domstolene – altså offentligretlige 

afgørelser.  I perioden 1997 – 2010 er der i gennemsnit gennemført 63 

skelforretningssager om året, hvoraf ca. 10 pct. blev indbragt for domstolene. I de 

fleste tilfælde blev landinspektørens afgørelse fastholdt. 
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Landinspektøren har desuden eneret til at opdele ejerlejligheder. I 2013 er der 

registeret ca. 4.300 sager, jf. figur 2.3.  

 

Figur 2.3: Udviklingen i antallet af oprettede ejerlejligheder. 

 

 
Kilde: Geodatastyrelsen på baggrund af oplysninger fra Tinglysningsretten. 

 

Ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder er det ligeledes landinspektøren, der 

ved opmåling fastlægger de juridisk gældende arealer for de enkelte 

ejerlejligheder, ligesom landinspektøren overfor Tinglysningsretten skal indestå 

for, at ejendommen lovligt kan opdeles i ejerlejligheder.  

 

2.3.2. Typiske arbejder, som ikke er omfattet af eneretten 

Landinspektørfirmaerne udfører endvidere en række opgaver, der ligger ud over 

de opgaver, beskikkede landinspektører i henhold til loven har eneret på. Disse 

andre opgaver kan siges at være i nær tilknytning til eneretsarbejderne og omfatter 

f.eks. tekniske opmålinger og afsætning af modullinjer i et nyt byggeri samt 

afsætning, kontrol- eller deformationsmålinger ved opførelsen af større anlæg, 

f.eks. broer og boreplatforme. På dette område konkurrerer 

landinspektørfirmaerne med landmålingsfirmaer og ingeniørfirmaer. 

 

Behandling af geodata (GIS-opgaver), herunder ejendomsdata, til brug for bl.a. 

kommuner og offentlige myndigheder er også en væsentlig opgave for de fleste 

landinspektørfirmaer. På dette område konkurrerer landinspektørfirmaerne med 

kortlægningsfirmaer, arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer. 

 

Endelig udfører mange landinspektørfirmaer rådgivning i 

ejendomsudviklingsprojekter, hvor landinspektørernes indgående viden om 

arealreguleringen har betydning for, hvordan projekterne skal gennemføres. Det 

kan f.eks. være i forbindelse med udviklingen af nye byområder, men det kan også 

være ved omlægning af jord mellem landbrugsejendomme. På dette område 

konkurrerer landinspektører med andre rådgivere inden for ejendomsudvikling, 

bl.a. advokater, men landinspektørernes arbejde sker normalt i samspil med andre 

rådgivere, der er eksperter på andre områder inden for ejendomsudvikling. 

 

2.4. Landinspektørbranchen – virksomhedsformer og ejerskab 

Der er (pr. 31. december 2014) i alt 58 landinspektørfirmaer i Danmark. Der er 

omtrent lige mange landinspektørfirmaer, der drives som hhv. 

enkeltmandsvirksomhed og aktieselskab, jf. tabel 2.1.  
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Erhvervsaktive landinspektørkandidater (cand.geom.) er pr. januar 2014 fordelt således: 

 

Praktiserende landinspektører (indehavere af 

landinspektørvirksomheder) 

180 

Landinspektørassistenter i 

landinspektørvirksomheder 

180 

Ansatte i andre private virksomheder 195 

Offentligt ansatte 430 

Kilde: Den danske Landinspektørforening, 2014 
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2004 2014 

Landinspektørfirmaer 100 58 

Kontorsteder/filialer   160 141 

 

Kilde: Arbejdsgruppen vedrørende matrikulære arbejder og 

landinspektørvirksomhed fra 2004, Geodatastyrelsen og Praktiserende 

Landinspektørers Forening, 2014 

Tabel 2.1: Antallet af landinspektørfirmaer i 2014 i Danmark fordelt på 

virksomhedsform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er inden for de seneste 10 år sket en nedgang i antallet af 

landinspektørfirmaer, mens nedgangen i antallet af kontorsteder/filialer har været 

mindre udtalt, jf. tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2: Antallet af landinspektørfirmaer og kontorsteder i hhv. 2014 og 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tyder på, at der over de seneste 2-3 år er sket en forstærket konsolidering i 

branchen, samtidig med der er i vid udstrækning er den samme geografiske 

tilstedeværelse af landinspektørfirmaer. 

 

Ved ændring af landinspektørloven i 2005 blev der skabt mulighed for at andre 

end beskikkede landinspektører kan eje aktier eller anparter i et 

landinspektørselskab og være medlem af dets bestyrelse eller direktion
3
. Det kan 

være personer med en anden uddannelse end landinspektør, men det kan også 

være landinspektører, der ikke har beskikkelse, f.eks. en landinspektør, der 

arbejder som it-specialist og som ikke har opfyldt beskæftigelseskravet for at 

kunne få beskikkelse. 

 

Pr. 31. december 2014 var der 3 landinspektører uden beskikkelse og 4 personer, 

der ikke er uddannede landinspektører, som er medejere i de i alt 29 

landinspektørfirmaer, der drives på selskabsform.  

 

                                                             
3
 Det bemærkes, at denne mulighed for medejerskab kun kan ske i landinspektørselskaber. Det er således ikke 

muligt for andre end beskikkede landinspektører at drive landinspektørvirksomhed i enkeltmandsvirksomhed 
og interessentskab. 

 

 Antal 

Enkeltmandsvirksomhed 20 

Interessentskab 9 

Anpartsselskab 11 

Aktieselskab 17 

Kommanditaktieselskab (partnerselskab) 1 

Landinspektørfirmaer i alt 58 

 

Anm.: Siden 1992 har det været muligt at drive landinspektørvirksomhed i et 

anparts- eller aktieselskab, og siden 2012 har det været muligt at drive 

landinspektørvirksomhed i et kommanditaktieselskab.  

Kilde: Geodatastyrelsens landinspektørregister. 
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Desuden er 8 personer, som ikke er uddannede landinspektører, 

bestyrelsesmedlemmer (fordelt på 6 selskaber) og 2 er direktionsmedlemmer 

(fordelt på 2 selskaber), jf. tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3: Fordeling af landinspektører og ikke-landinspektører i ejerskab og 

ledelse i landinspektørselskaber, antal i 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 af bestyrelsesmedlemmerne er i bestyrelserne for 3 af de største selskaber, og 

sidder der tilsyneladende i egenskab af at være direktionsmedlem eller 

”professionelt” bestyrelsesmedlem. De resterende 3 personer, som er i bestyrelser 

for mindre landinspektørselskaber, er tilsyneladende enten ansat i selskabet eller i 

familie med ejeren af selskabet. 

 

Ved lovændringen i 2012 blev det muligt for beskikkede landinspektører at være 

medejer af et landinspektørselskab gennem et holdingselskab. I 

landinspektørregistret er pr. 31. december 2014 registreret 28 

landinspektørholdingselskaber, som medejere af landinspektørselskaber. 

 

Der er ca. 360 landinspektører, som udnytter beskikkelsen som enten 

praktiserende landinspektører (192) eller landinspektørassistent (164). Det er dog 

ikke muligt præcist at opgøre, hvor mange landinspektører, der reelt har eller 

bruger beskikkelsen. Der er fra 1963 til udgangen af 2014 meddelt 1569 

beskikkelser, men selv om beskikkelsen er livsvarig og alene kan fratages af 

Landinspektørnævnet eller hvis landinspektøren er konkurs eller umyndig, er det 

ikke antallet for, hvor mange der kan udnytte beskikkelsen, da en del er døde eller 

pensionerede. Desuden er en del af de erhvervsaktive landinspektører med 

beskikkelse ansat andre steder end i landinspektørfirmaer og udnytter således ikke 

beskikkelsen. Der findes ikke en deponeringsordning for landinspektører, der ikke 

udnytter beskikkelsen.  

 

2.5. Landinspektørnævnet 

Praktiserende landinspektører, landinspektørassistenter med beskikkelse og 

landinspektørselskaber er i henhold til landinspektørlovens § 7 pålagt et 

disciplinært ansvar, og tilsidesættelse heraf kan sanktioneres af 

Landinspektørnævnet. 

 

Ejerskab og ledelse i landinspektørselskaber 

Landinspektørselskaber (ApS, A/S, P/S) 29 

Praktiserende landinspektører (ejere/medejere) 112 

Ikke landinspektører  

 Medejere 4 

 Bestyrelsesmedlemmer 8 

 Direktionsmedlemmer 2 

Landinspektører uden beskikkelse  

 Medejere 3 

 Bestyrelsesmedlemmer 0 

 Direktionsmedlemmer 0 

Landinspektørholdingselskaber 28 

 

Kilde: Geodatastyrelsens landinspektørregister, baseret på oplysninger fra de enkelte 

selskaber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Oversigt 
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Landinspektørnævnet er et uafhængigt klagenævn (disciplinærnævn), som er 

nedsat af miljøministeren i henhold til landinspektørlovens § 9. 

Landinspektørnævnet behandler klager over udførelse af arbejder, som 

forudsætter beskikkelse som landinspektør. Det drejer sig først og fremmest om 

matrikulære arbejder, f.eks. udstykning og afsætning af skel, som de har eneret til 

at udføre. Efter Landinspektørnævnets praksis behandler nævnet også klager over 

forsømmelser ved udførelse af andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres 

af en landinspektør med beskikkelse, f.eks. opdeling i ejerlejligheder, og klager 

over arbejder, som almindeligt og naturligt udføres af landinspektører, f.eks. 

,bygningsafsætninger, der har relation til skelforhold.  

 

Landinspektørnævnet kan derimod ikke behandle klager over praktiserende 

landinspektører vedrørende deres udførelse af arbejder, som i det hele vil kunne 

udføres af andre end praktiserende landinspektører, f.eks. nivellementer, andre 

tekniske arbejder, juridisk eller teknisk rådgivning m.v.  

 

Landinspektørnævnet kan heller ikke behandle klager over landinspektørers 

honorarer eller inhabilitet. Honorarspørgsmål kan eventuelt indbringes for Den 

danske Landinspektørforenings Honorarudvalg, og i spørgsmål om 

landinspektørers habilitet kan Geodatastyrelsen træffe afgørelse efter 

landinspektørlovens § 5.  

 

Landinspektørnævnet kan ikke afgøre, om en landinspektør er 

erstatningsansvarlig. Sådanne spørgsmål henhører under domstolene, og der skal 

anlægges sag mod landinspektøren ved domstolene, hvis man mener, at 

landinspektøren skal betale erstatning. Landinspektørnævnet kan heller ikke 

pålægge en landinspektør at udbedre fejl eller mangler. 

 

Efter landinspektørlovens § 7, stk. 2, gælder reglen om god landinspektørskik også 

for landinspektørselskaber, og landinspektørselskaber kan ifølge lovens § 10, stk. 

3, tildeles sanktioner af Landinspektørnævnet for tilsidesættelse af forpligtelserne 

som landinspektør. Bestemmelserne om selskabers disciplinære ansvar har især 

betydning i tilfælde, hvor pligterne som landinspektør er tilsidesat, og hvor en 

landinspektør ikke personligt kan gøres ansvarlig. Bestemmelsen har således 

betydning i tilfælde af såkaldte anonyme fejl, hvilket vil sige fejl, der er begået 

indenfor selskabets virksomhed, mens det er uklart, hvilken af selskabets 

landinspektører der er ansvarlig for fejlen. En lignende uklarhed kan foreligge i 

tilfælde, hvor fejl er begået af en ansat i selskabet, som ikke er landinspektør, og 

hvor det er uklart, under hvilken landinspektørs ansvar og tilsyn arbejdet blev 

udført. Bestemmelsen har også betydning i tilfælde af kumulerede fejl, dvs. fejl 

som skyldes flere handlinger eller undladelser, som hver især ikke giver grundlag 

for at tildele den landinspektør, der er ansvarlig for den enkelte handling eller 

undladelse, en sanktion. Bestemmelsen har også haft betydning i tilfælde, hvor 

landinspektøren døde, før sagen blev behandlet af Landinspektørnævnet. Det 

landinspektørselskab, som landinspektøren havde virket i, kunne i stedet tildeles 

en sanktion. 

 

De seneste 3 år har Landinspektørnævnet i gennemsnit modtaget 13 klagesager om 

året fra borgere og offentlige myndigheder. I ca. 25 pct. af klagesagerne blev 

landinspektøren tildelt en sanktion (irettesættelse, bøde eller frakendelse af 

beskikkelse), jf. figur 2.4. Siden 2000 har Landinspektørnævnet i 2 tilfælde 

frakendt landinspektøren beskikkelsen indtil videre og i 2 tilfælde midlertidigt for 

1 år. 
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Figur 2.4: Udviklingen i antallet af klager til Landinspektørnævnet samt 

fordeling mellem sager med og uden sanktion. 

 

 
Anm. I 1975 modtog Landinspektørnævnet ingen klager. 

Kilde: Landinspektørnævnet. 

 

Ifølge § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om Landinspektørnævnet kan nævnet rejse sager 

på eget initiativ. Så vidt vides har nævnet aldrig gjort brug af muligheden. 

Bestemmelsen kan tænkes anvendt i tilfælde, hvor en landinspektør omtales 

kritisk i dagspressen. Den vil også kunne anvendes i tilfælde, hvor det under 

behandlingen af en klagesag viser sig, at en anden landinspektør burde indklages i 

stedet for eller sammen med den indklagede. Kravene til objektivitet og 

uafhængighed i Landinspektørnævnet medfører, at nævnet er tilbageholdende 

med at anvende muligheden for at rejse sager på eget initiativ, da nævnet herved i 

realiteten bliver anklager og dommer i samme sag. 
 

Endvidere kan Landinspektørnævnet behandle klager over personer og selskaber 

fra andre EU/EØS-lande, som midlertidigt og lejlighedsvis udfører matrikulære 

arbejder i Danmark. Indtil nu har ingen personer eller virksomheder fra andre 

EU/EØS-lande udført matrikulære arbejder i Danmark, og nævnet har derfor 

heller ikke behandlet klager over sådanne personer og virksomheder. 

 

2.6. EU-lovgivning 

I henhold til landinspektørlovens § 4, stk. 2, kan matrikulære arbejder udføres af 

personer eller selskaber, der er etableret i andre lande, og som er berettiget til at 

udføre tilsvarende arbejder i deres hjemland. Undtaget herfra er dog afholdelse af 

skelforretninger efter udstykningslovens §§ 35-37, hvilket er begrundet i, at 

skelforretninger indebærer udøvelse af offentlig myndighed, da landinspektører 

her træffer afgørelser i skeltvister. 

 

De nævnte udenlandske personer og selskaber skal være lovligt etableret i andre 

EU- eller EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af 
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lovregulerede erhverv. Bestemmelsen, som følger af anerkendelsesdirektivets 

artikel 5 og servicedirektivets regler, giver således sådanne personer adgang til at 

udføre matrikulære arbejder, selvom de ikke har beskikkelse som landinspektør.  

 

Af anerkendelsesdirektivets artikel 5 følger desuden, at disse personer og selskaber 

også er berettiget til at udføre andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres 

af en landinspektør, hvis de er berettiget til at udføre tilsvarende arbejder i 

hjemlandet. Dette vil f.eks. kunne gælde opdeling af ejendomme i ejerlejligheder. 

 

2.7. Reguleringen af landinspektørerhvervet historisk set 

Hensynet med reguleringen af landinspektørvirksomhed er overordnet set at sikre, 

at der i Danmark er en korrekt og pålidelig registrering af ejendomsretten til fast 

ejendom, og at denne er i overensstemmelse med de faktiske og juridiske forhold. 

Ejendomsregistreringen i Danmark løses i et samarbejde mellem 

landinspektørfirmaerne og relevante offentlige myndigheder, hvor der i 

landinspektørfirmaerne løses en række opgaver af væsentlig samfundsmæssig 

betydning uden offentlig kontrol, ligesom der træffes afgørelser der har betydning 

for borgernes retssikkerhed. Det har været hensigten med reguleringen at sikre, at 

disse arbejder udføres uafhængigt af uvedkommende interesser, samt at firmaerne 

ledes af personer med indsigt i disse arbejder. Ved ejendomsændringer m.v. er 

landinspektøren således garant for oplysningernes rigtighed over for 

matrikelmyndigheden, andre offentlige myndigheder samt grundejerne. 

 

Indtil landinspektørloven trådte i kraft den 18. juni 1963, var reguleringen af 

landinspektørerhvervet begrænset. 

 

Landinspektørloven blev til på baggrund af betænkning nr. 317/1962 om 

forenkling af administrationen vedrørende udstykningssager og om 

landinspektørvirksomhed, som blev afgivet af Matrikelkommissionen af 1959. 

 

I landinspektørloven blev det bestemt, at matrikulært arbejde kun må udføres af 

praktiserende landinspektør og deres assistenter med beskikkelse. Det vil sige, at 

landinspektørvirksomhed kun kunne udføres af landinspektører med beskikkelse i 

et privat landinspektørfirma, som dengang alene kunne være en 

enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. I disse virksomhedsformer 

hæfter ejerne personligt og solidarisk overfor krav, som måtte gøres gældende mod 

firmaet. 

 

De praktiserende landinspektører blev tildelt eneret på en række opgaver for at 

hindre en tendens til, at kommuner ansatte landinspektører som medarbejdere til 

at udføre matrikulære arbejder, og for at modvirke tilløb til at private 

udstykningsforetagender ville gøre det samme. 

 

Muligheden for, at praktiserende landinspektører kunne indgå i et interessentskab 

med andre faggrupper blev hindret ved lovændring i 1977 med det formål at 

hindre, at der sker en forflygtigelse af landinspektørernes personlige ansvar i 

forbindelse med udførelsen af matrikulære arbejder.  

 

Det blev ved en lovændring i 1992 gjort muligt at drive landinspektørvirksomhed i 

et selskab med begrænset ansvar (A/S og ApS). Der blev i den forbindelse indført 

ejerskabsrestriktioner og begrænsninger af selskabets formål med den hensigt at 

sikre, at eneretsarbejderne er de centrale i selskabet, at de udføres uafhængigt af 

uvedkommende interesser, samt at selskabet ledes af personer med indsigt i de 
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arbejder, som selskabet udfører, og som står personligt og økonomisk til ansvar 

herfor. Det var således alene landinspektører med beskikkelse, der kunne eje 

aktier eller anparter i selskabet og sidde i selskabets bestyrelse og direktion. 

Ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber er indført som en parallel til 

den regulering, der gælder for personligt ejede virksomheder.  

Lovændringen svarede i det væsentligste til den ændring, som allerede var 

gennemført for advokater. 

 

Ejerskabsrestriktionerne, som fik deres nuværende udformning ved ændringen af 

landinspektørloven i 2005, giver andre end landinspektører, som aktivt driver 

virksomhed i et landinspektørselskab, mulighed for at eje aktier eller anparter i 

selskabet, dog således at majoriteten (51 pct.) af kapitalen og stemmerettighederne 

skal ejes af landinspektører med beskikkelse. En tilsvarende majoritetsregel findes 

for landinspektørselskabers bestyrelse og direktion. Hensigten med reglerne er at 

sikre, at de medejere, som ikke er landinspektører, kun har begrænset indflydelse 

på selskabets drift og landinspektørernes udførelse af opgaver. Begrænsningen i 

landinspektørselskabers formål og kravet om at en filial skal ledes af en 

landinspektør med beskikkelse forblev uændrede ved lovændringen. Samtidigt 

med ændringerne af reglerne om landinspektørselskaber blev der i loven indført 

bestemmelser om forsikringspligt.  

 

Lovændringen i 2005 blev gennemført for at lempe ejerskabsrestriktionernes 

konkurrencebegrænsende virkning ved at give mulighed for, at landinspektører til 

en vis grad kan indgå nye former for samarbejder med andre faggrupper.  

Lovændringen skete på grundlag af analyse, som blev gennemført af en 

arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Økonomi- og 

Erhvervsministeriet og Finansministeriet. 

 

I 2012 blev indført regler om, at landinspektørselskaber kan være partnerselskaber 

og holdingselskaber. Baggrunden for ændringen var et ønske fra 

landinspektørbranchen om at skabe en mere tidssvarende regulering af de 

selskabsformer, som landinspektører kan drive virksomhed under. Tilsvarende 

regler var allerede gældende for andre erhverv som for eksempel advokater og 

revisorer. 

  

Hensigten med de selskabsretlige begrænsninger har overordnet set været at sikre, 

at eneretsarbejderne er de centrale i selskabet, at de udføres uafhængigt af 

uvedkommende interesser samt at selskabet ledes af personer med indsigt i de 

arbejder, som selskabet udfører, og som står personligt og økonomisk til ansvar 

herfor. Der må således ikke kunne rejses tvivl om uafhængigheden hos de 

landinspektører, som virker i selskabet, og om at de medejere, som ikke er 

landinspektører, kun har begrænset indflydelse på selskabets drift og 

landinspektørernes udførelse af deres opgaver. 

 

En mere uddybende beskrivelse af reguleringen af landinspektørerhvervet 

historisk set findes i bilag 8. 

 

3. Ejerskabsrestriktioner og andre barrierer 
De restriktioner m.m., som i landinspektørloven er fastsat for 

landinspektørfirmaer, er i hovedtræk følgende:  

 Matrikulært arbejde og andre eneretsarbejder kan alene udføres af beskikkede 

landinspektører (praktiserende landinspektører og deres 

landinspektørassistenter med beskikkelse) i landinspektørfirmaer, som kan 
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være enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og landinspektørselskaber, 

dvs. aktie-, anparts- eller partnerselskaber. (§ 4 og § 4a, stk. 1). 

 Et landinspektørselskab må alene have til formål
4
 at drive 

landinspektørvirksomhed (§ 4a, stk. 1).  

 Mindst 51 pct. af selskabskapitalen og stemmerettighederne skal tilhøre 

landinspektører med beskikkelse, som driver virksomhed i selskabet (eller 

eventuelt i dets moder- eller datterselskab) (§ 4a, stk. 4). 

 Andre personer og selskaber kan højest eje op til 15 pct. af selskabskapitalen 

og stemmerettighederne (§ 4a, stk. 4). 

 Personer, som har deres hovedbeskæftigelse i selskabet, kan dog eje op til 49 

pct. af selskabskapitalen og stemmerettighederne (§ 4a, stk. 4). 

 Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal have beskikkelse som landinspektør 

og aktivt drive virksomhed i selskabet eller dets moder- eller datterselskab (§ 

4a, stk. 5). 

 Flertallet af direktionsmedlemmerne skal have beskikkelse som landinspektør 

og aktivt drive virksomhed i selskabet (§ 4a, stk. 5). 

 Af et landinspektørselskabs navn skal fremgå, at det er et sådant selskab (§ 4a, 

stk. 2).  

 En landinspektør med beskikkelse, som er ejer i et landinspektørselskab, 

hæfter personligt over for klienten sammen med selskabet (men ikke sammen 

med de øvrige ejere af selskabet, som ikke er landinspektører med beskikkelse) 

(§ 4a, stk. 3). 

 Landinspektørfirmaer skal være forsikret mod erstatningskrav, som måtte 

følge af udførelsen af matrikulære arbejder eller anden 

landinspektørvirksomhed (§ 4c). 

 Landinspektørfirmaers kontorsteder (filialer) skal ledes af en landinspektør 

med beskikkelse (§ 4b, stk. 1). 

 En landinspektør må ikke udføre et eneretsarbejde, hvis landinspektøren selv 

eller andre i landinspektørfirmaet har en uvedkommende interesse i sagen (§ 

5). 

 

3.1. Eneretsarbejder 

Eneretsarbejderne har udgangspunkt i udførelse af matrikulært arbejde, der er 

reguleret i udstykningsloven. I henhold til landinspektørlovens § 4, stk. 1, må 

matrikulære arbejder kun udføres af praktiserende landinspektører og deres 

assistenter med landinspektørbeskikkelse. Bestemmelsen suppleres af 

udstykningslovens § 13, stk. 1, hvor det ligeledes er fastsat, at matrikulært arbejde 

kun må udføres af en landinspektør med beskikkelse. 

 

Matrikulært arbejde er defineret i udstykningslovens § 13, stk. 1. Det er her fastsat, 

at matrikulært arbejde omfatter afsætning af skel samt udarbejdelse af de 

dokumenter, der er nødvendige for registrering af matrikulære forandringer, 

herunder fremskaffelse af den nødvendige dokumentation for, at 

udstykningslovens §§ 18-20 og §§ 25-27 er overholdt. Matrikulære forandringer 

finder sted, når matrikulering, udstykning, arealoverførsel, sammenlægning eller 

ejendomsberigtigelse registreres i matriklen, jf. udstykningslovens §§ 5-9. 

Registreringer i matriklen af private veje og af nyberegnede arealer for ejendomme 

er også matrikulære forandringer. 

                                                             
4
 Der findes ikke en formålsbestemmelse for personligt ejede landinspektørvirksomheder. Det 

forudsættes, at ejerne, som kun kan være landinspektører med beskikkelse, alene driver 

landinspektørvirksomhed. 
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Landinspektørlovens § 4a, stk. 3: En landinspektør med beskikkelse, der udøver virksomhed i 

et landinspektørselskab, hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er 

opstået som følge af landinspektørens bistand til en klient.  

 

Landinspektørlovens § 4a, stk. 1, 2. pkt.: Et landinspektørselskab må alene have til formål at 

drive landinspektørvirksomhed.  

 

 

Hensigten med bestemmelsen var, at et selskab, der driver landinspektørvirksomhed, ikke 

tillige driver anden form for virksomhed.  

 

 

 

 

Enkelte andre bestemmelser i lovgivningen tillægger også landinspektører 

enerettigheder. Ifølge § 31, stk. 4, og § 32 i bekendtgørelse om tinglysning i 

tingbogen (fast ejendom) skal dokumenter om opdeling af ejendomme i 

ejerlejligheder attesteres af en landinspektør med beskikkelse. Tinglysningslovens 

§ 22, stk. 1, og § 23, stk. 3, giver også beskikkede landinspektører enerettigheder til 

at afgive erklæringer om servitutters geografiske udstrækning samt erklæringer 

som danner grundlag for uskadelighedsattester. Efter bygningsreglementet 2010, 

afsnit 1.3.3, stk. 3, nr. 5, kan kommunalbestyrelsen forlange, at oplysninger om 

grundens størrelse eller et byggeris afsætning attesteres af en beskikket 

landinspektør. I Bilag 3 findes en samlet oversigt over bestemmelser i lovgivningen 

som tillægger landinspektører særlige beføjelser og eneret på udførelsen af en 

række opgaver. 

 

3.2. Landinspektørselskabers formål 

 

Bestemmelsen i lovens § 4a, stk. 1, 2. pkt. indebærer, at et landinspektørselskab 

ifølge sine vedtægter alene må have til formål at drive landinspektørvirksomhed, 

som omfatter matrikulære arbejder, jf. ovenfor og andre arbejder, som 

landinspektører har eneret til at udføre, samt arbejder, som sædvanligt og 

naturligt udføres af landinspektører.  

 

Landinspektørvirksomhed kan derfor ikke drives i et selskab, hvis drift omfatter 

andre aktiviteter, som ikke har forbindelse med landinspektørvirksomhed, og hvor 

landinspektørvirksomheden er uvæsentlig.  

 

Som undtagelse fra kravet om, at landinspektørselskaber alene må have til formål 

at drive landinspektørvirksomhed, gælder, at landinspektørselskaber under visse 

betingelser kan være holdingselskaber, jf. lovens § 4a, stk. 1, 3. pkt. 

 

3.3. Praktiserende landinspektørers økonomiske og personlige 

hæftelse 

Bestemmelsen i landinspektørlovens § 4 a, stk. 3, medfører, at en landinspektør 

med beskikkelse, som ejer aktier eller anparter i et landinspektørselskab 

(praktiserende landinspektør) i økonomisk henseende er stillet overfor klienten, 

som om vedkommende driver et personligt ejet firma. Uanset om aftalen formelt 

er indgået mellem klienten og landinspektørselskabet, kan en sådan landinspektør 

ikke henvise klienten til at rette sine krav mod landinspektørselskabet, som kunne 

være ude af stand til at honorere kravet, men hæfter personligt sammen med 

selskabet. 
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Landinspektørlovens § 4a, stk. 4: I et landinspektørselskab skal mindst 51 pct. af aktie- eller 

anpartskapitalen og stemmerettighederne ejes enten af landinspektører med beskikkelse, der 

aktivt driver landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab, eller 

af et andet landinspektørselskab. Af de øvrige kapitalandele og stemmerettigheder kan andre 

end de i 1. pkt. nævnte personer og selskaber højst eje 15 pct. hver. Denne begrænsning gælder 

dog ikke for personer, der har deres hovedbeskæftigelse i landinspektørselskabet. 

 

 
Landinspektørlovens § 4a, stk. 5: I et landinspektørselskab skal flertallet af 

bestyrelsesmedlemmerne have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive 

landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab. Flertallet af 

medlemmerne af direktionen i et landinspektørselskab skal have beskikkelse som landinspektør 

og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet. 

Hensigten med bestemmelsen var, at udøvelsen af landinspektørvirksomhed i selskabsform 

ikke skulle indebære nogen svækkelse af den enkelte landinspektørs professionsansvar. Den 

enkelte landinspektør skulle således i udøvelsen af sin virksomhed fortsat være undergivet alle 

gældende regler og pligter for en beskikket landinspektør, selv om virksomheden udøves i 

selskabsform. 

 

   

En landinspektør med beskikkelse, som er ejer eller medejer af et 

landinspektørselskab kan således ikke spekulere i at drive virksomhed i et 

landinspektørselskab på en sådan måde, at selskabets aktiver overføres til 

landinspektørens personlige formue, mens selskabets egenkapital er utilstrækkelig 

til at dække selskabets forpligtelser. Bestemmelsen kan også få betydning for 

erstatningskrav, hvis firmaet har undladt at tegne ansvarsforsikring, eller hvis 

erstatningskravet overstiger forsikringens dækningssum, som er nærmere 

beskrevet i afsnit 3.7 Erhvervsansvarsforsikring.  

 

Landinspektører med beskikkelse, som ikke ejer aktier i det landinspektørselskab, 

hvor de er ansat (dvs. landinspektører, som ikke er praktiserende), vil derimod 

ikke være erstatningsansvarlige efter landinspektørlovens § 4 a, stk. 3. Ansvaret for 

sådanne landinspektører, som i denne forbindelse anses for almindelige 

arbejdstagere, bortfalder efter erstatningsansvarslovens § 19, stk. 3, om bortfald af 

arbejdstageres erstatningsansvar, hvis skaden er dækket af en forsikring og skaden 

ikke er forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed.  

 

Hvis en skadeslidt vil gøre en praktiserende landinspektør eller et 

landinspektørselskab økonomiske ansvarlig for et tab, må vedkommende 

indbringe spørgsmålet for domstolene.  

 

Spørgsmål om praktiserende landinspektører og disciplinære ansvar følger af 

landinspektørlovens § 7, og tilsidesættelse af dette ansvar kan sanktioneres af 

Landinspektørnævnet, jf. afsnit 2.5. 

 

3.4. Ejerandele samt bestyrelse og direktion 

 

 

Bestemmelserne om, at mindst 51 pct. af aktie- eller anpartskapitalen og 

stemmerettighederne skal ejes af praktiserende landinspektører eller af et andet 

landinspektørselskab, skal tilgodese hensynet til, at selskabet ejes og ledes af 
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Landinspektørlovens § 5, stk. 1: En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent 

med beskikkelse må ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når 

landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er interesseret i sagen på en 

måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Det samme gælder, når 

nogen af følgende har en væsentlig interesse i ejendommen:  

1) landinspektørens ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje 

eller i sidelinjen så nært som søskendebørn eller andre nærtstående personer eller  

2) en person, et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, hvortil 

landinspektøren er knyttet ved tjenesteforhold.  

 

 

Landinspektørlovens § 5, stk. 2: Ingen landinspektør må udføre matrikulært arbejde, som en 

anden landinspektør i samme virksomhed er afskåret fra at udføre efter stk. 1. 

 

 

Hensigten med bestemmelsen var at sikre, at selskabet ejes og ledes af personer med indsigt i 

de arbejder, som selskabet udfører, og at begrænse indflydelsen af personer, som ikke har 

deres hovedbeskæftigelse i selskabet og af andre selskaber end landinspektørselskaber. 

personer med indsigt i de arbejder, som selskabet udfører, og at landinspektørens 

loyale varetagelse af sine klienters interesse ikke svækkes som følge af, at 

virksomheden drives i selskabsform. Andre end de nævnte kan således eje op til 49 

pct. af aktie- eller anpartskapitalen og stemmerettighederne.  

 

For at begrænse indflydelsen af personer, som ikke har deres hovedbeskæftigelse i 

selskabet, og for at begrænse indflydelsen af andre selskaber end 

landinspektørselskaber, er sådanne andres muligheder for at eje aktier eller 

anparter og stemmerettigheder begrænset yderligere, således at de hver højst kan 

eje 15 pct. af selskabskapitalen og stemmerettighederne. Hensigten hermed var 

desuden at modvirke, at der til skade for konkurrencen ville blive dannet 

dominerende forretningskæder.  

 

Personer, som har deres hovedbeskæftigelse i et landinspektørselskab, er ikke 

omfattet af begrænsningen på 15 pct.. En ansat, som ikke er landinspektør med 

beskikkelse, og som har sin hovedbeskæftigelsen i et landinspektørselskab, kan 

derfor eje op til 49 pct. af aktie- eller anpartskapitalen og stemmerettighederne. 

Ved hovedbeskæftigelse forstås, at den pågældende anvender mindst halvdelen af 

sin arbejdstid i selskabet.  

 

Bestemmelserne om ejerskab, og om selskabernes bestyrelse og direktion trådte i 

kraft i 2005. Bestemmelserne blev ændret som led i den daværende regerings 

beslutning om at lempe konkurrencebegrænsende regler i lovgivningen, hvis dette 

kunne gennemføres uden at tilsidesætte andre væsentlige samfundshensyn. 

Hensigten med ændringen var at give mulighed for, at landinspektører kan indgå i 

nye former for samarbejder med andre faggrupper, hvilket skulle kunne øge 

konkurrencen på landinspektørydelser. Endvidere skulle de nye regler kunne 

forbedre landinspektørvirksomheders muligheder for at få tilført kapital. 

 

3.5. Landinspektørernes habilitet 

 

Inhabilitet kan skyldes, at landinspektøren har en væsentlig økonomisk interesse i 

en ejendom, der berøres af den matrikulære sag, f.eks. hvis landinspektøren ejer 

eller er medejer af en ejendom, som skal udstykkes. Bestemmelsen omfatter også 
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Landinspektørlovens § 4b, stk. 1: En praktiserende landinspektør eller et landinspektørselskab 

må kun have mere end ét kontorsted, hvis hvert kontor ledes af en landinspektør med 

beskikkelse. Ingen må være leder af mere end ét kontorsted. 

 

Hensigten med bestemmelsen var, at sikre, at landinspektører ikke udfører eneretsarbejder, 

hvor landinspektøren har en væsentlig interesse i sagen, og sikre, at der ikke opstår tvivl om 

landinspektørens upartiskhed. 

tilfælde, hvor landinspektøren enten har en særlig tilknytning til eller personlig 

relation til ejeren af en ejendom. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis ejendommen, 

som skal udstykkes, ejes af et nært familiemedlem. Bestemmelsen vil også 

forhindre en landinspektør i at afholde en skelforretning, hvor den ene part er en 

meget betydelig klient for landinspektørens virksomhed, f.eks. hvis en 

landinspektør har en aftale med et typehusfirma om at afsætte alle huse, som 

firmaet bygger. 

 

Inhabilitet kan også skyldes, at landinspektøren er interesseret i sagen på en måde, 

der kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Bestemmelsen er blandt 

andet tænkt anvendt i tilfælde, hvor landinspektøren efter anmodning af ejeren af 

den ene ejendom har genafsat et skel, hvorefter der opstår uenighed med ejeren af 

den tilstødende ejendom om skellets rette beliggenhed, således at der må afholdes 

skelforretning. Bestemmelsen medfører, at landinspektøren ikke vil kunne træffe 

afgørelse om skellets beliggenhed ved skelforretningen efter tidligere at have 

fastlagt dets beliggenhed. 

 

Når en landinspektør er inhabil, vil alle andre landinspektører i samme 

virksomhed være inhabile ved udførelsen af det pågældende matrikulære arbejde. 

Det samme vil være tilfældet, hvis flere landinspektørselskaber er forbundet som 

moder- og datterselskaber i en forretningskæde eller lignende.  

 

Når andre end landinspektører er anpartshavere eller aktionærer i et 

landinspektørselskab, vil sådanne andres interesse i en ejendom medføre, at 

landinspektører i selskabet ikke kan udføre matrikulært arbejde vedrørende 

ejendommen. 

 

 

3.6. Kontorsteder 

Alle kontorsteder, som hører til en landinspektørvirksomhed, skal ledes af en 

landinspektør med beskikkelse. Bestemmelsen indebærer, at alle 

hovedforretningssteder og filialer skal have en landinspektør med beskikkelse som 

fast, daglig leder.  

 

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en landinspektør har mødekontorer eller 

lignende, hvor landinspektøren kan træffes lejlighedsvist eller på fastsatte 

tidspunkter. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for, at en landinspektør har 

postindleveringssteder eller lignende. På sådanne mødekontorer, træffesteder eller 

postindleveringssteder må landinspektøren imidlertid ikke have personale, som 

varetager hans interesser overfor klienter, når han ikke selv træffes der. Andre må 

således ikke møde landinspektørens klienter sådanne steder eller på 

landinspektørens vegne afsende breve derfra til klienterne. Derimod er det ikke 

udelukket, at der på sådanne steder er personale, som varetager andre opgaver end 

landinspektørens forbindelse til klienter. 
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Landinspektørlovens § 4c, stk. 1: Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder og 

andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, at den 

praktiserende landinspektør er forsikret mod erstatningskrav, som måtte følge af udførelse af 

matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed. Tilsvarende gælder for 

landinspektørselskaber. 

 

Hensigten med bestemmelsen var at sikre, at landinspektørvirksomheder ikke etablerer 

filialer, hvorfra der udføres matrikulære arbejder og andre arbejder, som landinspektører har 

eneret til at udføre, uden en landinspektør med beskikkelse tager del deri. 

Hensigten med bestemmelsen var, at det af hensyn til landinspektørers klienter og andre, som 

landinspektører kan forvolde skade, gennem lovgivningen blev sikret, at alle landinspektører 

er forsikrede.  

 

3.7. Erhvervsansvarsforsikring 

 

 

Et landinspektørfirma er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for det 

erstatningsansvar, som de beskikkede landinspektører i firmaet måtte ifalde under 

udøvelsen af almindelig landinspektørvirksomhed. Forsikringen skal også dække 

det øvrige personales erstatningsansvar, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om 

ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed. For landinspektørselskaber, skal 

tillige tegnes forsikring, som dækker selskabets erstatningsansvar, jf. 

bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Forsikringen skal dække erstatningskrav i mindst fem 

år efter, at landinspektøren eller landinspektørselskabet varigt er ophørt med at 

drive landinspektørvirksomhed, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. 

 

Forsikringskravet giver den skadelidte en øget sikkerhed for dækning af tabet, bl.a. 

fordi forsikringen skal være udformet således, at den skadelidte kan rejse 

erstatningskrav direkte mod forsikringsselskabet i stedet for mod landinspektøren 

personligt. Desuden sikrer forsikringskravet også de landinspektører, som er ejere 

eller medejere af landinspektørfirmaerne mod erstatningskrav, der ellers kan 

gøres personligt gældende mod landinspektøren. 

 

For en enkelt praktiserende landinspektør skal ansvarsforsikringens dækningssum 

mindst udgøre 4 mio. kr. pr. forsikringsår. I landinspektørvirksomheder, hvori der 

virker flere landinspektører med beskikkelse, skal dækningssummen pr. 

forsikringsår mindst udgøre 4 mio. kr. multipliceret med antallet af disse. For 

virksomheder med fire eller flere landinspektører med beskikkelse skal 

dækningssummen dog uanset antallet af landinspektører mindst udgøre 16 mio. 

kr. pr. forsikringsår, jf. § 2, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om 

landinspektørselskaber. Disse beregningsregler gælder, uanset om virksomheden 

drives i form af et landinspektørselskab, interessentskab eller anden form for 

samvirke. 

 

 

4. Administrative byrder i landinspektørvirksomhederne 
Reguleringen af landinspektørvirksomhederne medfører administrative byrder, 

som knytter sig til de indberetninger, som virksomhederne er pålagt at foretage til 

Geodatastyrelsen.  
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Det er pålagt praktiserende landinspektør og bestyrelser i landinspektørselskaber 

at sende oplysninger om bl.a. ejerskab og forsikringsforhold til Geodatastyrelsen, 

jf. bilag 8. Geodatastyrelsen påser, at bestemmelserne i landinspektørloven og i de 

tilknyttede bekendtgørelser er overholdt
5
. Styrelsen har ikke hjemmel til at 

foretage kontrolbesøg i virksomhederne i dag. 

 

Foruden de lovpligtige oplysninger efter landinspektørloven sender 

landinspektørvirksomhederne, de enkelte landinspektører og andre ansatte i 

landinspektørvirksomhederne også oplysninger, der er nødvendige i samarbejdet 

med Geodatastyrelsen som matrikelmyndighed. Det er f.eks. registrering af 

digitale signaturer, kontaktoplysninger m.v., som er nødvendige ved registreringen 

af matrikulære ændringer i matriklen. 

 

Ved registrering af matrikulære ændringer i matriklen er det endvidere pålagt 

landinspektørvirksomhederne at afregne afgifter og gebyrer med 

Geodatastyrelsen, jf. tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1: Afgifter og gebyrer for registrering af matrikulære ændringer 

 

Aktuelle afgifter og gebyrer for  registrering af matrikulære ændringer i 

Matriklen  

pr. 1. januar 2015 

 Afgift Gebyr I alt 

Udstykning, hvorved der fremkommer en ny 

samlet fast ejendom, f.eks. en parcelhusgrund 

5.000 kr. 3.440 kr.  8.440 kr. 

Arealoverførsel, hvorved der overføres areal fra en 

ejendom til en anden 

 2.580 kr.  2.580 kr. 

Sammenlægning af ejendomme  1.720 kr. 1.720 kr. 

Tildeling af matrikelnummer til et brugsretsareal 

inden for en samlet fast ejendom 

 1.720 kr. 1.720 kr. 

Ændring af et brugsretsareal inden for en samlet 

fast ejendom 

 860 kr.  860 kr. 

 

Efter § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer opkræves 

afgifter og gebyrer hos vedkommende landinspektør, som tillige hæfter for 

betalingen, jf. § 2, stk. 3, i lov om afgift ved udstykning m.v. 

Landinspektørvirksomheden har mulighed for at opkræve beløbet hos sin 

rekvirent (grundejer) forud for registreringen af ændringerne i matriklen. Byrden 

kan anses for at være en del af landinspektørens sagsbehandling, og dermed indgå 

i det arbejde, som landinspektøren tager betaling for. 

 

De administrative byrder i landinspektørerhvervet vurderes samlet set at være 

mindre end 100 timers administrativt arbejde pr. år
6
. På udvalgets anmodning har 

Praktiserende Landinspektørers Forening oplyst, at de administrative byrder for 

landinspektørfirmaerne betragtes som begrænsede, hvor den mest omfattende – 

ejerfortegnelsen – alligevel skal udarbejdes og indsendes til anden myndighed. 

 

                                                             
5
 Kravene findes i § 4b, stk. 2, i landinspektørloven, § 3 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for 

landinspektørvirksomhed og § 2, stk. 2-4 og § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om landinspektørselskaber.  
6
 Baseret på en kortlægning og værdifastsættelse af lovgivningen, som i 2005 blev gennemført ved 

hjælp af AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder). 
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4.1. Administration i Geodatastyrelsen 

Geodatastyrelsen påser som myndighed for landinspektørerhvervet, at 

bestemmelserne i landinspektørloven og i de tilknyttede bekendtgørelser er 

overholdt. Administrationen foretages normalt på grundlag af de oplysninger om 

bl.a. ejerskab og forsikringsforhold, som landinspektørvirksomhederne er pålagt at 

indsende til styrelsen, jf. bilag 8.  

 

Som matrikelmyndighed har Geodatastyrelsen et tæt samarbejde med de 

beskikkede landinspektører og andre ansatte i landinspektørvirksomhederne om 

registreringen af matrikulære forandringer. Det forekommer derfor, at styrelsen 

som led i dette samarbejde, bliver opmærksom på, at landinspektørloven ikke 

overholdes, f.eks. at en enkeltmandsvirksomhed er omdannet til et selskab, eller at 

en virksomhed har etableret et nyt kontorsted. Styrelsen tager i sådanne tilfælde 

kontakt til den pågældende virksomhed for at sikre, at forholdet indberettes. 

Geodatastyrelsen modtager også oplysninger om ændringer i virksomhedsforhold 

fra konkurrerende landinspektørvirksomheder, typisk om etablering af nye 

kontorsteder, der ikke har en landinspektør med beskikkelse som daglig leder. 

Geodatastyrelsen foretager ikke tilsyn eller kontrolbesøg i virksomhederne. 

 

Geodatastyrelsen registrerer de centrale virksomhedsoplysninger (hovedkontorer, 

direktion, kontorsteder, forsikringsforhold og beskikkede landinspektører samt 

kopi af ejerbog) i Landinspektørregistret og journalsystem. Oplysning om hvilke 

landinspektørvirksomheder, der har tegnet den lovpligtige 

erhvervsansvarsforsikring, offentliggøres på Geodatastyrelsens hjemmeside. 

 

Geodatastyrelsen anvender under 1/4 årsværk på den daglige administration af 

virksomhedsreglerne i landinspektørloven. Opgavens omfang afhænger i høj grad 

af i hvilket omfang, der sker strukturændringer i branchen, og to fusioner mellem 

nogle af de største landinspektørselskaber har i løbet af det seneste år medført et 

højere ressourceforbrug end normalt. Registreringen af virksomhedsoplysninger 

foretages af studenter og administrative medarbejdere, mens spørgsmål om 

landinspektørlovens overholdelse behandles af juridiske medarbejdere. 

 

På vedligeholdelse af landinspektørloven og de tilknyttede bekendtgørelser 

anvender styrelsen ca. 1/2 årsværk. På dette område er der de seneste år sket en 

stigning af arbejdsbyrden, hvilket i det væsentligste skyldes EU-regulering gennem 

servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet. 
 

5. Statistisk beskrivelse af firmaer og konkurrencen i 
landinspektørbranchen   
I dette kapitel præsenteres en række nøgletal for landinspektørbranchen og fem 

andre brancher, der er underlagt lignende regulering eller har opgaver, der minder 

om landinspektørernes. Nøgletallene giver et billede af brancherne mht. størrelse, 

beskæftigelse, omsætning, overskudsgrad og lønniveau. Til slut redegøres for 

reguleringens betydning for konkurrencen i landinspektørbranchen. 

 

5.1. Data og kilder 

Når konkurrencesituationen i et erhverv måles, anvendes der traditionelt en række 

særlige konkurrenceindikatorer, herunder om erhvervet er underkastet offentlig 

regulering.  
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Bl.a. anvendes en række kvantitative konkurrenceindikatorer, fx løn, 

koncentrationsgrad7, virksomhedsdynamik, prisniveau og produktivitet.  Det er 

dog vanskeligt at kvantificere effekterne, og indikatorer giver ikke i sig selv et 

entydigt billede af konkurrencesituationen. 

 

Konkurrence mellem virksomheder er en af de vigtigste drivkræfter for 

produktivitet, jf. bl.a. Produktivitetskommissionen. Der er datamæssige 

udfordringer ved at opgøre produktivitet. Det mest korrekte teoretiske mål for 

produktivitet er totalfaktorproduktivitet, men det er svært at måle og opgøre. Ofte 

anvendes derfor et mål for arbejdskraftsproduktiviteten. Dog kan et højt beregnet 

niveau af arbejdsproduktivitet også observeres inden for markeder med lav 

konkurrence, hvor en højere mark-up på de marginale omkostninger, som følge af 

den lavere konkurrence, vil give sig udslag i en højere værditilvækst pr. beskæf-

tiget. Da det ikke har været muligt at få tilstrækkeligt statistisk materiale til 

opgørelse af produktiviteten, indgår dette  ikke i analysen.  

 

Data til belysning af nøgletallene er primært trukket fra Danmarks Statistiks 

”Regnskabsstatistik”. Data i ”Regnskabsstatistikken” stammer fra en spørgeskema-

undersøgelse, som Danmarks Statistik gennemfører, fra SKAT og fra Danmarks 

Statistiks erhvervsstatistiske register. På baggrund heraf beregnes regnskabsoplys-

ninger for alle virksomheder. Nogle oplysninger vil være påvirket af virksom-

hedernes ejerform. For eksempel indgår ejernes vederlag (løn) i hhv. enkeltmands-

virksomheder og interessentskaber ikke som en lønomkostning, men dækkes af 

virksomhedens resultat, hvilket har betydning for beregningen af værditilvæksten. 

Derfor er virksomhederne også analyseret på grundlag af omsætning. Inaktive 

virksomheder og hobbylignende virksomheder indgår ikke. Herudover er der 

trukket oplysninger fra landinspektørregistret i Geodatastyrelsen. Udvalget har 

modtaget en rapport om resultater fra spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget 

af Praktiserende Landinspektørers Forening blandt sine medlemmer i 2014, som 

er brugt til at belyse omsætningen i branchen totalt og værdien af 

eneretsarbejderne. 

 

5.2. Nøgletal for landinspektørbranchen 

I dette afsnit sammenholdes landinspektørbranchen, på de kvantitative nøgletal, 

med andre brancher, som tillige er underlagt lovregulering; advokater, revisorer8 

og VVS- og blikkenslagerforretninger. Desuden indgår rådgivende ingeniører i 

sammenligningen. 

 

I 2014 er der registreret 58 landinspektørfirmaer i Landinspektørregistret. De 55 

af disse firmaer kan genfindes i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik for 2012, 

som er de nyeste offentliggjorte regnskabsstatistikdata. Herudfra kan det opgøres, 

at landinspektørbranchen har en årlig værditilvækst på ca. 420 mio. kr. (2012) og 

ca. 600 fuldtidsbeskæftigede fordelt på de 55 virksomheder.  

 

21 ud af de 55 landinspektørfirmaer er enkeltmandsejede virksomheder. De har 

primært en eller to ansatte. Der er lidt færre aktieselskaber (17). Endelig er der 8 

anpartsselskaber og 9 virksomheder med andre virksomhedsformer, fx 

                                                             
7 Koncentrationsgraden kan måles på forskellige måder, men formålet er at vurdere hvor mange 
konkurrerende virksomheder, der er på markedet, idet en høj koncentrationsgrad udtrykker få/færre 
udbydere.  
8 I tekst og tabeller er anvendt termerne advokater og revisorer. Advokater omfatter branchen 
”Juridisk bistand”, og revisorer omfatter brancherne ”Bogføring og revision” og ’’Skatterådgivning”. 
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interessentskaber og kommanditaktieselskaber/partnerselskaber, jf. tabel 5.19 

Aktieselskaber udgør dermed 31 pct. af landinspektørfirmaer, men står for 73 pct. 

af beskæftigelsen. Enkeltmandsvirksomheder udgør 38 pct. af virksomhederne, 

men står blot for 7 pct. af beskæftigelsen. Den samlede omsætning er ca. 640 mio. 

kr.  

 

Branchen vurderer selv10, at omsætningen var 650-850 mio. kr. i 2014, heraf 

stammer de 250-300 mio. kr. fra eneretsarbejder. Den resterende omsætning i 

landinspektørbranchen stammer fra øvrige opgaver.11 
 
Tabel 5.1: Landinspektørfirmaer fordelt på selskabsform, 2012 
 Antal 

virksomheder 
Antal 
fuldtidsansatte 

Samlet 
omsætning 
(mio. kr.) 

Samlet 
værditilvækst  
(mio. kr.) 

Aktieselskab 17 441 408 290 

Anpartsselskab 8 31 24 16 

Enkeltmandsvirksomhed 21 41 52 29 

Øvrige 9 95 159 90 

I alt 55  608  643  426  

Kilde: Danmarks Statistik og Erhvervs- og Vækstministeriets egne beregninger. 
 

Landinspektørbranchen er en relativ lille branche i sammenligning med advokater, 

revisorer, rådgivende ingeniører og VVS- og blikkenslagerforretninger, både i 

forhold til antallet af virksomheder og antallet af beskæftigede. Der er imidlertid 

nogle relativt store virksomheder, der trækker den gennemsnitlige 

virksomhedsstørrelse op, jf. tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2: Antal virksomheder, ansatte og gennemsnitlige virksomhedsstørrelse 

for udvalgte brancher, 2012 

 
Antal 
virksomheder 

Antal 
fuldtidsansatte 

Gns. 
virksomheds-
størrelse 
(antal besk. 
pr. 
virksomhed) 

Advokater 1.796 9.541 5,3 
Landinspektører 55 608 11,1 
Revisorer 4.320 17.407 4,0 
Rådgivende ingeniører, inden for 
bygge- og anlæg 

1.575 14.486 
9,2 

Rådgivende ingeniører, inden for 
produktions- og maskinteknik  

891 9.222 
10,4 

VVS- og blikkenslagerforretninger 3.117 14.729 4,7 
Kilde: Danmarks Statistik og Erhvervs- og Vækstministeriets egne beregninger. 
 

Ingen af landinspektørfirmaerne har mere end 200 ansatte i 2012. Til sammen-

ligning er 64 pct. af den samlede beskæftigelse i de rådgivende ingeniørvirksom-

heder (både bygge og anlæg samt produktions- og maskinteknik) ansat i 

virksomheder med mere end 200 ansatte, mens tallet for revisorer er 39 pct. Kun 

19 pct. af de ansatte i landinspektørbranchen er ansat i virksomheder med over 

                                                             
9 Der er mindre forskelle i oplysningerne om landinspektørfirmaerne fra Danmarks Statistik (2012), og 
Geodatastyrelsens Landinspektørregister (2014). 
10 Jf. medlemsanalyse gennemført af Praktiserende Landinspektørers forening 
11 Se. kapitel 2.3.2. Typiske arbejder, som ikke er omfattet af eneretten.  
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100 ansatte. Landinspektørerhvervet er en meget lille branche. Det betyder, at selv 

små ændringer i sammensætningen af virksomhederne kan få stor betydning for 

den samlede branche, fx i forhold til konkurrencesituationen. 

 

Praktiserende Landinspektørers Forening har opgjort, at der er ca. 140 kontor-

steder/arbejdssteder, dvs. hovedkontorer og filialer, for landinspektørerne. Med 

undtagelse af nogle få kontorsteder, er de alle repræsenteret på nedenstående kort, 

jf. figur 5.1. Kontorstederne er geografisk spredt over det meste af landet – og i 

særdeleshed over Fyn og Jylland. Der er flere landinspektørkontorer centreret om 

de store byer. Billedet viser således, at der er et eller flere landinspektørfirmaer i 

de fleste kommuner i Jylland og på Fyn, mens landinspektørfirmaerne på Sjælland 

hovedsageligt er koncentreret omkring hovedstadsområdet. 

 

 

Figur 5.1: Geografisk fordeling af kontorsteder 

 
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Geodatastyrelsen 
 

Blandt landinspektørfirmaerne er 20 pct. af virksomhedsbestanden 34 år eller 

ældre. For de sammenlignelige brancher er 20 pct. af virksomhederne mere end 25 

år gamle, jf. figur 5.2. 
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Figur 5.2: Virksomhedens alder (S-kurve, akkumuleret andel), 2014 
 

 
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Geodatastyrelsens 
beregninger. 
 

Figuren viser, at virksomhederne i landinspektørerhvervet generelt er ældre end i 

de brancher, der sammenlignes med. Landinspektørfirmaernes høje alder kan ses 

som et udtryk for, at der er færre nystartede firmer end i andre brancher. Nye 

virksomheder og virksomhedsdynamik er en indikator for velfungerende 

konkurrence i en branche, jf. bl.a. Produktivitetskommissionen.  

Virksomhedsdynamik kommer fra, at nye produktive virksomheder træder ind på 

markedet, eller når lavproduktive virksomheder udkonkurreres og enten mister 

markedsandele eller helt må forlade markedet.  

 

Det kan skyldes historiske faktorer, at landinspektørfirmaer generelt er ældre end 

virksomhederne i de øvrige brancher. Tidligere havde landinspektørfirmaerne et 

arkiv med diverse registreringer og ældre sager, som gjorde det mere fordelagtigt 

at købe sig ind i en eksisterende virksomhed end at starte en ny virksomhed.  Ved 

at købe en eksisterende virksomhed undgik landinspektøren hver gang at skulle 

betale for rekvirering af oplysninger om mål til skel fra tidligere matrikulære sager 

i lokalområdet. Geodatastyrelsen har indscannet en stor del af det matrikulære 

arkiv og siden 2014 stillet det til rådighed for landinspektørerne gennem en 

abonnementsordning. Effekten af dette er dog vanskelig at vurdere.  

 

Svag konkurrence mellem virksomheder kan udmønte sig i højere priser og som 

følge heraf i høj omsætning, høje lønninger og stort overskud. I det følgende 

undersøges omsætning, løn og overskud. 

 

En ekstraordinær høj omsætning pr. fuldtidsbeskæftigede kan være en indikation 

af begrænset konkurrence i branchen. Gennemsnittet af landinspektørfirmaernes 

omsætning pr. fuldtidsbeskæftiget er på niveau med ingeniører inden for bygge og 

anlæg, og højere end i de øvrige brancher. Sammenlignes dette gennemsnit med et 

overordnet branchegennemsnit, hvor virksomhedernes størrelse får betydning, 

fremgår det, at landinspektørfirmaerne ligger i den lave ende, og at det er blandt 

de små virksomheder i landinspektørbranchen, der kan findes en høj omsætning 

pr. beskæftiget, jf. tabel 5.3.  
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Tabel 5.3: Omsætning pr. fuldtidsbeskæftiget (1.000 kr.) 
 
 
Omsætning pr. 
fuldtidsbeskæftiget,  1.000 kr. 

Gennemsnit 
over 
virksomhederne 
(uvægtet)1 

Gennemsnit 
over branchen 
 (vægtet)2 

Advokater 1.158 1.376 

Landinspektører 1.412 1.059 

Revisorer 575 865 

Rådgivende ingeniører inden for bygge 
og anlæg 

1.451 1.175 

Rådgivende ingeniører inden for 
produktions- og maskinteknik 

1.068 2.111 

VVS- og blikkenslagerforretninger 1.250 1.301 

Anm.: 1) Det uvægtede gennemsnit er beregnet ved at beregne omsætning pr. 
fuldtidsbeskæftiget for alle virksomheder og tage gennemsnittet heraf. Herved 
kommer små og store virksomheder til at vægte lige i gennemsnittet. 2) Det 
vægtede gennemsnit beregnes som summen af lønomkostningerne i alle 
virksomhederne divideret med summen af alle fuldtidsbeskæftigede. I denne 
beregning får de store virksomheder en større vægt. 
Kilde: Danmarks Statistik og Erhvervs- og Vækstministeriets egne beregninger. 
 

5.3 Lønomkostninger 

I brancher med lidt eller ingen konkurrence kan virksomheder betale en relativt 

højere løn til de ansatte. Man skal dog generelt være påpasselig med at 

sammenligne lønniveauer på tværs af brancher, da lønforskelle kan have mange 

forskellige årsager, fx uddannelsesniveau, ledighed i branchen, tradition mv. De 

gennemsnitlige lønomkostninger, både beregnet over hver virksomhed og over 

hele branchen, er lavere for landinspektørvirksomheder end for advokater og 

ingeniører, jf. tabel 5.4.  

 

I enkeltmandsvirksomheder aflønnes ejeren som regel af overskuddet, og indgår 

derfor ikke i virksomhedens samlede lønomkostninger, som derved bliver mindre. 

Da ejeren medregnes som beskæftiget i virksomheden, bliver lønomkostningerne 

pr. beskæftiget uforholdsmæssigt mindre.  Det betyder, at 

enkeltmandsvirksomhederne kan trække gennemsnittet ned. Det bemærkes, at 21 

ud af de 55 landinspektørfirmaer, der indgår i undersøgelsen er 

enkeltmandsvirksomheder.  

 

I branchegennemsnittet får de små enkeltmandsvirksomheder mindre eller ingen 

betydning. Det kan heraf ses, at de store virksomheder i landinspektørbranchen 

trækker de gennemsnitlige lønomkostningerne op. Der synes således at være nogle 

store landinspektørvirksomheder, der kan betale højere lønninger end 

gennemsnittet.  

 

Lønomkostningerne i landinspektørvirksomhederne ligger i midten, når der 

sammenlignes med de øvrige brancher.  
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Tabel 5.4: Lønomkostninger pr. fuldtidsbeskæftiget i udvalgte brancher, 2012 

Lønomkostninger pr. 
fuldtidsbeskæftiget 

Gennemsnit 
over 
virksomhederne 
(uvægtet)1 

Gennemsnit over 
branchen 
 (vægtet)2 

Advokater 444.239 480.169 

Landinspektører 395.667 430.745 

Revisorer 298.488 401.072 

Rådgivende ingeniører inden for bygge og 
anlæg 

414.340 494.844 

Rådgivende ingeniører inden for 
produktions- og maskinteknik 

426.856 425.714 

VVS- og blikkenslagerforretninger 336.285 368.580 

Anm.: 1) Det uvægtede gennemsnit er beregnet ved, at beregne lønomkostninger 
pr. fuldtidsbeskæftiget for alle virksomheder og tage gennemsnittet heraf. Herved 
kommer små og store virksomheder til at vægte lige i gennemsnittet. 2) Det 
vægtede gennemsnit beregnes som summen af lønomkostningerne i alle 
virksomhederne divideret med summen af alle fuldtidsbeskæftigede. I denne 
beregning får de store virksomheder en større vægt. 
Kilde: Danmarks Statistik og Erhvervs- og Vækstministeriets egne beregninger. 
 

5.4 Overskud og Lerner-indeks   

Hvis virksomhederne i en branche kan opretholde et overskud, der over tid er 

højere end det gennemsnitlige i markedet, ved at virksomhederne har mulighed 

for at lægge en mark-up på de marginale omkostninger og derved tage en højere 

pris, kan dette være et tegn på svag konkurrence. Til at undersøge overskuddet 

bruges det såkaldte Lerner-indeks, jf. boks 5 

 

Boks 5.1: Lerner-indeks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Produktivitetskommissionen 2013, ’Konkurrence, Internationalisering og 
Regulering’, Analyse rapport 2.  
 

Når der sammenlignes med de andre brancher, ligger Lerner-indekset for 

landinspektørbranchen 16. højest ud af 95 – og næsthøjest, når der sammenlignes 

med de fem øvrige brancher, som landinspektørbranchen er sammenlignet med i 

dette kapitel. Lerner-indekset for landinspektørerne er på 12,3 pct. Advokaterne 

ligger højere og de er med 33,2 pct. blandt de brancher i Danmark, der har det 

højeste Lerner-indeks. Som det ses i figur 5.3, er der stor forskel på Lerner-

indekset mellem brancherne. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at 

konkludere, i hvor stor grad tallene er udtryk for stærk eller svag konkurrence.  

 

 
Lerner-indekset er defineret som den relative forskel mellem prisen på en virksomheds produkt og virksomhedens 
marginale omkostninger, MC, dvs. omkostningen ved at producere én enhed ekstra. Men hverken prisniveauet eller 
virksomhedernes marginale omkostninger fremgår af deres regnskaber eller indsamles af Danmarks Statistik. 
Derfor omskrives udtrykket således, at Lerner-indekset kan beregnes ved hjælp af registerdata for virksomhedernes 
omsætning og samlede omkostninger: 
 

omsætning

overskud

omsætning

eromkostningsamledeomsætning
Lapprox 




_  

 

Omsætningen fratrukket de samlede omkostninger er et udtryk for virksomhedens profit. De samlede omkostninger 
beregnes som omsætningen fratrukket resultat før finansielle og ekstraordinære poster. Derved bliver tælleren et 
udtryk for resultatet af den ordinære drift (overskuddet). 
 
Bemærkning: Lerner-indekset er beregnet på virksomhedsniveau, og dernæst er omsætningen brugt til at lave et 
vægtet branchegennemsnit.  
 
For yderligere information om Lerner-indekset, se evt. Produktivitetskommissionens Analyserapport 2”Konkurrence, 
Internationalisering og Regulering” (2013) 
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Figur 5.3: Lerner-indeks for 95 danske brancher, 2012 

 
Kilde: Danmarks Statistik og Erhvervs- og Vækstministeriets egne beregninger. 
 
 

5.5 Ejerskabsrestriktionernes indflydelse på konkurrence og 

produktivitet i landinspektørbranchen 

Den danske landinspektørbranche er underlagt regulering, der påvirker 

mulighederne for etablering og drift af landinspektørvirksomhed i form af 

ejerskabsrestriktioner, som sætter begrænsninger for, hvem der kan eje og 

investere i landinspektørvirksomheder. Denne regulering har bl.a. til hensigt at 

sikre uafhængighed, kvalitet og uvildighed i landinspektørers ydelser. 

Reguleringen kan imidlertid have negative effekter på konkurrencesituationen, og 

kan dermed føre til højere priser for andre virksomheder og forbrugere, 

manglende innovation og svag produktivitetsvækst i erhvervet. 

 

Reguleringen af landinspektørbranchen er som udgangspunkt 

konkurrenceforvridende, idet reglerne – ud fra andre hensyn - tildeler en bestemt 

type af firmaer et monopol på opgaver. Det er dog vurderingen, at der er mulighed 

for konkurrence om eneretsopgaver blandt landinspektørfirmaerne, som kan 

udføre disse efter de nuværende regler. Ud fra et konkurrencemæssigt princip 

udgør lovreguleringen af landinspektørbranchen en adgangsbarrierer til markedet 

for eneretsarbejder for andre brancher. Det begrænser konkurrencen og dermed 

produktivteten i erhvervet. Der findes potentielle konkurrenter til 

landinspektørsfirmaerne, som med de nuværende ejerskabsrestriktioner holdes 

ude af markedet for eneretsarbejder.  

 

Desuden udgør reguleringen, herunder formålskravet, en begrænsning i 

landinspektørernes mulighed for selv at tilrettelægge deres forretningskoncept ved 

f.eks. at indgå i ”multi-disciplinary partnerships” med beslægtede erhverv og for 

kapitaltilførsel fra andre brancher. Derudover kan der opstå en utilsigtet 

konkurrencevridning hvis der i offentligt udbudsmateriale er udbudt 

eneretsarbejder i sammenhæng med arbejder, som ikke er omfattet af eneretten. 

En sådan sammenkædning af opgaver i et udbud forhindrer andre end 

landinspektørfirmaer i at byde på opgaven. 

 

Der er allerede i dag mulighed for konkurrence mellem landinspektørfirmaerne og 

andre virksomheder på de opgaver, der grænser op til eneretsarbejderne. Det 
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drejer sig bl.a. om opmålingsopgaver, bygherrerådgivning, lodsejerforhandlinger 

og arealerhvervelser. 

 

Der er i løbet af de seneste år opstået nogle få forholdsvis store 

landinspektørfirmaer, der ville kunne konkurrere mod store rådgivende 

ingeniørvirksomheder om opgaver, som ikke er omfattet af eneretten, bl.a. i 

forbindelse med store infrastrukturprojekter. Disse landinspektørfirmaer har alt 

andet lige en konkurrencefordel ved, at de i modsætning til de andre virksomheder 

kan løse opgaverne i sammenhæng med eneretsopgaverne. Det kan betyde, at 

selvom landinspektørfirmaernes monopol er begrænset til udvalgte opgaver, kan 

det få betydning for konkurrencen på de nært relaterede opgaver og dermed på 

markedet som sådan.  

 

6. Andre lovregulerede erhverv 
Reguleringen af landinspektørselskaber er sammenlignet med reguleringen af 

andre lovregulerede erhverv, som enten udfører opgaver, der minder om 

landinspektørernes, eller på tilsvarende vis er underlagt en regulering af 

beskyttelsesværdige hensyn.  

 

Reguleringen i nedenstående 5 erhverv er undersøgt, jf. bilag 5, herunder om en 

eventuel lempeligere regulering af disse erhverv kan anvendes på 

landinspektørerhvervet.  

 

1. Advokatvirksomhed 

2. Revisionsvirksomhed 

3. Anerkendte statikere 

4. Autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 

5. Lodserier 

 

Det bemærkes, at brancherne er forskellige både for så vidt angår de opgaver, der 

varetages, som for så vidt angår branchens sammensætning, virksomhedernes 

størrelse og antallet af beskæftigede. Brancherne har dog det til fælles, at de alle er 

lovregulerede af beskyttelsesværdige hensyn, som beskyttelse af den offentlige 

orden, retssikkerhed, mennesker og dyr sikkerhed samt miljøet. Den måde, som 

landinspektørerne er reguleret på, har mange lighedspunkter med reguleringen af 

advokater og revisorer, dels fordi landinspektørbranchen historisk set har 

sammenlignet sig med disse to brancher, dels fordi lovgivningen for 

landinspektører er inspireret af lovgivningen for de to brancher. 

 

Udvalget har anvendt sammenligningerne som inspiration til nye 

reguleringsmodeller for landinspektørbranchen, jf. kapitel 8. 
 

7. Landinspektørarbejder i andre europæiske lande 
Matrikulære arbejder og andre arbejder, som i Danmark er omfattet af 

landinspektørernes eneret, er ikke helt sammenlignelige på tværs af landene i 

Europa. Kernen i de danske landinspektørers eneretsarbejde med registrering 

ejendomme i matriklen udføres også i de fleste andre europæiske lande, men både 

i omfang og indhold kan det variere fra land til land.  

 

Desuden er danske landinspektører heller ikke helt sammenlignelige med de 

faggrupper, som i de andre europæiske lande udfører matrikulært arbejde m.v. Der 

er forskellige krav til uddannelsens længde og indhold, praksistid og prøver, som 

er tilpasset det enkelte lands forhold. 
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I de nordiske lande, som Danmark normalt sammenlignes med, og hvor 

ejendomsregistreringen, matrikulært arbejde og uddannelse bedst kan 

sammenlignes med Danmark, udføres matrikulært arbejde i offentligt regi. I de 

vesteuropæiske lande er fordelingen mellem udførelsen af arbejdet i offentligt eller 

privat regi nogenlunde ligeligt fordelt
12

. Derimod udføres arbejdet i de fleste 

østeuropæiske lande i privat regi. Særligt i Baltikum blev der ydet en del dansk 

bistand efter selvstændigheden, og det kan ikke udelukkes, at de har fundet 

inspiration i den danske ejendomsdannelse med private aktører. 

 

Den danske matrikel er opbygget efter det kontinentale system, som er 

karakteriseret ved, at de enkelte jordstykker identificeres og registreres 

systematisk. I Storbritannien og i Irland findes der ikke et egentligt matrikulært 

system, men der foretages en frivillig registrering af rettigheder baseret på lokale 

opmålinger. Den ”engelske model” anvendes bl.a. også i Grækenland og Cypern. 

 

Udvalget har valgt at undersøge reguleringen i udvalgte lande, hvor arbejderne 

udføres i privat regi, og har sendt en række opklarende spørgsmål af overordnet 

karakter til kontakter i Litauen, Letland, Østrig og Tyskland
13

, jf. bilag 7. Det må 

dog konstateres, at de nationale forskelle i systemer, regulering m.v. har gjort det 

vanskeligt at udforme spørgsmålene, således de forstås efter hensigten i de 

adspurgte lande.  

 

Litauen og Letland 

I både Litauen og Letland udføres matrikulært arbejde m.v. i privat regi. Kravene 

til længde af uddannelse og erhvervserfaring svarer til de danske krav. 

Landinspektørerne må gerne drive virksomhed med andre faggrupper og der er 

tilsyneladende ikke fastsat restriktioner for, hvordan virksomheden må udøves i 

selskabsform, herunder regler om ejerskab. 

 

Østrig 

I Østrig udføres matrikulært arbejde m.v. i privat regi. Kravene til længde af 

uddannelse og erhvervserfaring svarer til de danske krav. Landinspektører må 

drive selskab med andre faggrupper, men landinspektørerne skal eje mindst 51 

pct. af aktierne. Der er fastsat krav om erhvervsansvarsforsikring. 

 

Tyskland 

I Tyskland udføres matrikulært arbejde m.v. i offentligt regi, men i nogle af 

delstaterne kan det også løses af landinspektører i privat praksis. De krav, der 

stilles til de private landinspektører er forskellige i delstaterne, men kravene til 

længde af uddannelse og erhvervserfaring kan sammenlignes med de danske krav. 

Der er dog tillige krav om en bestået prøve for at udøve landinspektørvirksomhed. 

Der er i delstaterne forskel på, om landinspektører må drive virksomhed i 

fællesskab med andre faggrupper. Men der er tilsyneladende ikke restriktioner for, 

hvordan virksomheden må udøves. Der er generelt fastsat krav om 

erhvervsansvarsforsikring. Endelig er der regler for prisdannelsen. 

                                                             
12

 I Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Holland og dele af Tyskland, Italien, Holland, Portugal og Spanien 

udføres matrikulært arbejde i offentligt regi. I Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, 
Frankrig, dele af Tyskland, Grækenland, Irland, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Polen, 
Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Schweiz og Storbritannien udføres arbejdet i privat regi. 
 

 
13

 Spørgsmålene er også sendt til kontakter i England og Irland, som imidlertid ikke har besvaret 

spørgsmålene. 
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8. Modeller for regulering af landinspektørvirksomheder 
 

8.1. Overordnede hensyn 

Beskikkede landinspektører udfører ændringer i ejendomsregistreringen, som er 

grundlag for bl.a. ejendomsvurdering, -beskatning, belåning af fast ejendom og for 

afgørelse af tvister om privat ejendomsret. Deres arbejde har således væsentlig 

juridisk og økonomisk betydning for borgere og virksomheder (som 

ejendomsejere, naboer, panthavere mv.), og samlet set er store samfundsmæssige 

værdier afhængige af en korrekt ejendomsregistrering. Det er derfor væsentligt, at 

tilliden til ejendomsregistreringen opretholdes også efter en evt. ændring af 

reguleringen.  

 

De overordnede beskyttelsesværdige hensyn bag den nuværende regulering af 

landinspektørerhvervet er, at: 

 eneretsarbejderne skal udføres uafhængigt af uvedkommende økonomiske 

interesser 

 retssikkerhed for 3. part ved den konkrete udførelse af eneretsarbejder skal 

opretholdes 

 eneretsarbejderne skal udføres med den fornødne kvalitet  

 

Disse hensyn til kvalitet, uafhængighed og retssikkerhed varetages af regler på dels 

individniveau og på dels virksomhedsniveau. Landinspektørloven fastsætter bl.a. 

regler for beskikkelse af landinspektører (§§ 1-3), regler om beskikkede 

landinspektørers eneret til at udføre matrikulære arbejder (§ 4), 

ejerskabsrestriktioner (§4a og 4b), pligtmæssig forsikring mod erstatningskrav ved 

udførelse af landinspektørydelser (§ 4 c), krav til habilitet (§ 5) og krav til 

udførelsen af erhvervet i overensstemmelse med ”god landinspektørskik” (§ 7).  

 

Herudover indeholder loven sanktionsbestemmelser for tilsidesættelse af reglerne 

samt retningslinjer for Landinspektørnævnet i §§ 8-12, herunder beskrivelse af 

klagemuligheder.  

 

Beskikkelse som landinspektør sker efter ansøgning til Geodatastyrelsen. For at 

opnå en beskikkelse kræves som udgangspunkt dokumentation for en dansk 

landinspektøreksamen og en arbejdsgivererklæring om 3 års relevant 

erhvervserfaring i en landinspektørvirksomhed.  

 

Landinspektørselskaber skal anmelde
14

 oplysninger om forsikring, kontorsteder 

samt ejer- og selskabsoplysninger til Geodatastyrelsen, som i forbindelse med 

modtagelse af det indsendte påser, at de pågældende regler overholdes, og 

registrerer oplysningerne i styrelsens landinspektørregister. Geodatastyrelsen 

anvender i dag ca. ¼ årsværk på sagsbehandling af de oplysninger, som 

landinspektørselskaberne er pålagt at anmelde. 

 

Som matrikelmyndighed kan Geodatastyrelsen, jf. udstykningslovens § 13, stk. 2, 

afkræve en beskikket landinspektør nærmere oplysninger om udførelsen af et 

konkret matrikulært arbejde og kontrollere landinspektørens opmåling og 

afsætning i marken. Styrelsen anvender hjemlen til ca. 10 gange årligt at afkræve 

                                                             
14

 Kravene findes i § 4b, stk. 2, i landinspektørloven, § 3 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for 
landinspektørvirksomhed og § 2, stk. 2-4 og § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om landinspektørselskaber.  
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de beskikkede landinspektører oplysninger om udførelsen af et matrikulært 

arbejde. For det meste foranlediget af henvendelser fra grundejere, men også hvis 

styrelsen selv er blevet opmærksom på et forhold, som skal afklares nærmere, 

f.eks. hvis en landinspektørs genafsætning af skel ikke stemmer med matriklens 

oplysninger om skellets beliggenhed, eller hvis en vejberettiget gør indsigelse mod 

slettelse af en privat fællesvej på matrikelkortet. Geodatastyrelsen har hidtil ikke 

anvendt hjemlen til at foretage kontrol på stedet af afmærkning og indmåling. 

 

Geodatastyrelsen har ikke hjemmel til at afkræve de beskikkede landinspektører 

oplysninger om udførelsen af andre eneretsarbejder end matrikulært arbejde. 

 

Hverken landinspektørloven eller udstykningsloven giver styrelsen hjemmel til at 

foretage kontrolbesøg i virksomheder i dag. 

 

Kravet om at et landinspektørfirma alene må have til formål at drive 

landinspektørvirksomhed (landinspektørlovens § 4 a, stk. 1, 2. pkt.), udfordres af 

udviklingen i landinspektørbranchen mod færre og større firmaer. Der er i løbet af 

de sidste par år gennem fusioner etableret 3-4 firmaer, der i praksis er 

landsdækkende, med bl.a. den hensigt at forbedre firmaernes muligheder for at 

konkurrere med andre brancher om opgaver, der ikke er eneretsarbejder. Der er 

tale om en markant forstærkning af de sidste mange års udvikling, hvor firmaernes 

opgaveportefølje udvides og begrebet ’landinspektørvirksomhed’ dermed 

udfordres. Endvidere har PLF oplyst, at eneretsarbejderne, som efter 

formålsbestemmelsen skal være de centrale i firmaet, udgør en stadig mindre del 

af virksomhedernes samlede opgaver. 

 

Ejerskabsrestriktioner og hovedformålskrav 

Ifølge bestemmelserne
15

 i § 4 a må et landinspektørselskab alene have til formål at 

drive landinspektørvirksomhed.  

 

En landinspektør med beskikkelse, som ejer aktier eller anparter i et 

landinspektørselskab, hæfter personlig sammen med selskabet. Mindst 51 pct. af 

ejerkredsen, bestyrelsen og direktionen i et landinspektørselskab skal være 

beskikkede landinspektører, der aktivt driver virksomhed i selskabet (eller i dets 

moder- eller datterselskab). Personer og selskaber, der ikke er praktiserende 

landinspektører, må hver især højst eje 15 pct. af aktiekapitalen og 

stemmerettighederne i et landinspektørselskab. Desuden må en praktiserende 

landinspektør eller et landinspektørselskab kun have mere end ét kontorsted, hvis 

hvert kontor ledes af en beskikket landinspektør, og ingen må være leder af mere 

end ét kontorsted. 

 

Habilitet  

En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse 

må i henhold til lovens § 5 ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en 

ejendom, når landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er 

interesseret i sagen på en måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens 

upartiskhed.  

 

                                                             
15

 Bestemmelserne blev indført for at sikre, at det personlige ansvar, som gælder for personligt drevne 
virksomheder også gælder når landinspektører driver virksomhed i selskabsformer med begrænset 
ansvar, som anparts- og aktieselskaber. 
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Når en landinspektør er inhabil, vil alle andre landinspektører i samme 

virksomhed være inhabile ved udførelsen af det pågældende matrikulære arbejde. 

Det samme vil være tilfældet, hvis flere landinspektørselskaber er forbundet som 

moder- og datterselskaber i en forretningskæde eller lignende. Når andre end 

landinspektører er anpartshavere eller aktionærer i et landinspektørselskab, vil 

sådanne andres interesse i en ejendom også medføre, at landinspektører i 

selskabet ikke kan udføre matrikulært arbejde vedrørende ejendommen. 

 

Uanset om aftalen om udførelsen af et eneretsarbejde formelt er indgået mellem 

rekvirenten og et landinspektørselskab er den enkelte landinspektør er ansvarlig 

for, at habilitetskravet er opfyldt. Landinspektøren skal foruden sin egen habilitet 

bl.a. også være opmærksom på, om der er andre i virksomheden, der kan have en 

væsentlig interesse i ejendommen eller sagen. Landinspektøren kan straffes, hvis 

han/hun vidste eller burde vide, at der kunne være et habilitetsproblem i 

virksomheden. Da flertallet af ledelsen i et landinspektørselskab skal være 

beskikkede landinspektører, påhviler det imidlertid også flertallet i ledelsen - og 

ikke alene den udførende beskikkede landinspektør - at sikre habiliteten. Andre 

end beskikkede landinspektører kan ikke straffes for overtrædelse af 

landinspektørlovens § 5, ligesom de heller ikke vil kunne straffes efter 

straffelovens almindelige regel om medvirken, § 23. Et landinspektørselskab kan 

som sådant ikke straffes for overtrædelse af habilitetsbestemmelsen. I 

virksomhedsledelsen er det udelukkende de personligt beskikkede 

landinspektører, altså majoriteten af ledelsen, der kan straffes.  

 

God landinspektørskik/Landinspektørnævnet 

Praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter med beskikkelse skal i 

henhold til landinspektørlovens § 7, stk. 1, personligt udvise en adfærd, der 

stemmer med ”god landinspektørskik”, og tilsidesættelse heraf kan i henhold til 

lovens § 10 sanktioneres af Landinspektørnævnet. Efter landinspektørlovens § 7, 

stk. 2
16

, gælder reglen om god landinspektørskik også for landinspektørselskaber. 

 

Bestemmelserne om selskabers disciplinære ansvar har betydning i tilfælde, hvor 

pligterne som landinspektør er tilsidesat, og hvor en landinspektør ikke personligt 

kan gøres ansvarlig. Bestemmelsen har bl.a. betydning, hvor det er uklart, hvilken 

af selskabets landinspektører der er ansvarlig for fejlen og ved fejl begået af en 

ansat i selskabet, som ikke er landinspektør, og hvor det er uklart, under hvilken 

landinspektørs ansvar og tilsyn arbejdet blev udført. Landinspektørnævnets 

beføjelser er nærmere beskrevet i afsnit 2.5. 

 

8.2. Modelovervejelser 

Nedenfor er skitseret fem modeller, hvoraf de fire afskaffer 

ejerskabsrestriktionerne, mens den sidste lemper dem.  

 

I alle fem modeller bibeholdes regler indholdsmæssigt for den beskikkede 

landinspektør personligt: Personlig beskikkelse
17

 (§§ 1 – 3), beskikkede 

landinspektørers eneret (§ 4), forsikringskrav (§§ 4c og 4d), habilitet (§ 5), ”god 

landinspektørskik” og strafbestemmelser (§§ 7-8) og Landinspektørnævnet (§§ 9 

                                                             
16

 Bestemmelsen gælder også for personer eller selskaber, der er etableret i andre EU-/EØS-lande m.v., 
og som midlertidigt og lejlighedsvis må udføre matrikulære arbejder, jf. lovens § 4, stk. 2. 
17

 Der kan være behov for at præcisere reglerne for dokumentationen af erhvervserfaring.  
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– 13). Desuden bibeholdes, at forsikringskravet (§§ 4c og 4d) indholdsmæssigt for 

den virksomhed, hvori matrikulært arbejde udføres. 

 

Model 1: Bestemmelserne i § 4 a og § 4 b ophæves. Dermed fjernes kravet om, at 

selskabet kun må have til formål at drive landinspektørvirksomhed og 

begrænsningen i, hvem der må eje og lede selskabet og dets kontorsteder. De 

øvrige krav fastholdes, jf. ovenfor. 

 

Model 2: Samme som model 1, dog præciseres krav til anmeldelse og ansvar for 

overholdelse af habilitet og god landinspektørskik gælder både den beskikkede 

landinspektør personligt og virksomheden. 

 

Model 3: Samme som model 2, dog med udvidet anmeldepligt for virksomheden 

samt begrænset, risikobaseret tilsyn. 

 

Model 4: Som model 3, dog med et udvidet risikobaseret tilsyn på sagsniveau. 

 

Model 5: Lempelse af eksisterende ejerskabsrestriktioner således, at den andel, 

som ikke-landinspektører hver især kan eje i landinspektørselskaber, forhøjes og 

kravet til bestyrelsens sammensætning fjernes.  

 

Ved ophævelse af ejerskabsrestriktionerne skal det overvejes, om og hvordan 

hensynene bag de nuværende restriktioner er sikret fremadrettet. 

 

Ved ophævelse af ejerskabsrestriktionerne vil det personlige disciplinære ansvar 

for beskikkede landinspektører uden videre kunne opretholdes. Hvorvidt det 

disciplinære ansvar, som i dag er pålagt landinspektørselskaber, kan opretholdes i 

andre former for selskaber, hvori beskikkede landinspektører forudsættes at kunne 

udføre eneretsarbejder, vil afhænge af, hvilke krav der stilles til selskabet og dets 

ledelse.  

 

De beskikkede landinspektører, som udgør majoriteten i virksomhedens ledelse 

kan i dag holdes til ansvar for overholdelse af reglerne for habilitet. Hvis 

virksomhedens ledelse fremover skal pålægges ansvar for habilitet, vil det ved 

ophævelse af ejerskabsrestriktionerne kræve ændring af habilitetsbestemmelsen. 

 

Afhængigt af, i hvilket omfang Geodatastyrelsen får kendskab til de virksomheder, 

der driver landinspektørvirksomhed, og volumen af eneretsarbejderne i de enkelte 

virksomheder, skal der ske præcisering af regler for dokumentation af 

erhvervserfaring forud for tildeling af beskikkelse. 

 

En ophævelse af ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber skal i det 

omfang det er muligt medføre tilsvarende lempelser for de personligt ejede 

landinspektørvirksomheder. Kravet om at virksomheden alene må have til formål 

at drive landinspektørvirksomhed vil stadigt gælde for de personligt ejede 

virksomheder ved ophævelse af §§ 4a og 4b, og uanset hvilken af de beskrevne 

modeller der vælges, vil dette krav lempes. Landinspektører, der driver 

virksomhed i enkeltmandsvirksomhed (mere end 1/3 af virksomhederne og i 

interessentskab med andre landinspektører (ca. 1/6 del af virksomhederne) vil 

stadigvæk hæfte personligt for ethvert krav, der måtte opstå som følge af bistand 

til en klient. Dette følger af de generelle regler for enkeltmandsvirksomhed. Ved en 

ophævelse af bestemmelsen i § 4a vil landinspektører, der driver virksomhed i 

interessentskabsform også kunne indgå i interessentskab med andre faggrupper 

f.eks. ingeniører uden at ændre deres selskabsform.  
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Øvrige relevante ministerier
18

 bør desuden inddrages ved en evt. ophævelse af 

ejerskabsrestriktionerne.  

 

Model 1. Afskaffelse af ejerskabsrestriktionerne 

Modellen indebærer en ophævelse af følgende bestemmelser i den eksisterende 

lovgivning: §§ 4a og 4b i deres helhed, herunder selskabets formål (§ 4a, stk. 1, 2. 

pkt.), virksomhedsejernes personlige hæftelse (§ 4a, stk. 3), krav til ejerskab (§ 

4a, stk. 4), krav til sammensætning af bestyrelse og direktion (§ 4a, stk. 5), 

landinspektørvirksomheders navne (§ 4a, stk. 8), ledelse af kontorsteder/filial (§ 

4b, stk. 1) og ”god landinspektørskik” for landinspektørselskaber (§ 7, stk. 2). 

 

Vurdering af modellen 

Modellen indebærer, at alle virksomheder med en beskikket landinspektør ansat, 

og som har tegnet den krævede forsikring og indberettet dette til Geodatastyrelsen, 

kan udføre eneretsarbejder inden for rammerne af lovens krav til habilitet, god 

landinspektørskik osv. Dette krav vurderes at være en begrænset barriere for 

adgangen til erhvervet og en begrænset administrativ byrde. 

 

Modellen betyder, at der åbnes op for at fx et rådgivende ingeniørfirma med en 

beskikket landinspektør ansat (og som overholder lovens øvrige bestemmelser), 

kan udføre matrikulært arbejde i forbindelse med fx et byggeprojekt. 

Habilitetsreglerne vil dog forhindre den beskikkede landinspektør i at udføre 

arbejdet, hvis fx ejendommen ejes af det pågældende ingeniørfirma.    

 

Den beskikkede landinspektør vil fortsat have eneret til at udføre matrikulært 

arbejde m.v. Hensynet til kvalitet i opgavevaretagelsen varetages af krav til 

beskikkelse, mens hensynet til retssikkerhed og uafhængighed varetages af 

habilitetskrav og krav til ”god landinspektørskik”. Hensynene understøttes også 

fortsat af krav om forsikringspligt men ikke længere af øvrig regulering på 

virksomhedsniveau, herunder ejerskabsrestriktionen og formålsbestemmelsen. 

Det er alene beskikkede landinspektører – uanset om de er ansatte eller ejere af de 

virksomheder, hvori de udfører matrikulært arbejde – der vil kunne stilles til 

ansvar for overholdelse af reglerne vedr. habilitet og ”god landinspektørskik”. 

Landinspektørnævnet vil fortsat kunne sanktionere landinspektører, som 

tilsidesætter god landinspektørskik, men nævnet kan ikke længere sanktionere 

selskabet.  

 

Det vurderes derfor samlet set, at modellen i nogen grad vil sikre den samme 

kvalitet og uafhængighed i udførelsen af eneretsarbejderne som i dag. Hvis 

personer i virksomhedens ledelse, der ikke er landinspektører, skal pålægges 

ansvar for habilitet, vil det ved ophævelse af ejerskabsrestriktionerne kræve 

ændring af habilitetsbestemmelsen, jf. model 2.  

 

Der har gennem årene været mindre end en sag pr. år, hvor en landinspektør har 

overtrådt habilitetsreglerne og er idømt en bøde. Det er Geodatastyrelsens 

                                                             
18

 Beskikkede landinspektører er tillagt kompetence i lovgivning hos Justitsministeriet 
(Tinglysningsloven og tilhørende bekendtgørelse, lov om private vejrettigheder), Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter (lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, ejerlejlighedsloven), 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (landbrugsloven og tilhørende bekendtgørelser), 
Transportministeriet (lov om offentlig veje, lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedr. fast 
ejendom) og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (bygningsreglementet og bekendtgørelse om 
nettilslutning af vindmøller mv.). 
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vurdering, at der i kraft af den nuværende regulering eksisterer en klart afgrænset 

branche, som har en selvjustits, der bidrager til at reglerne overholdes. Uanset at 

den individuelle beskikkelse fastholdes må model 1 alt andet lige forventes på sigt 

at svække eksistensen af en entydig, identificerbar branche, idet beskikkelsen dog 

fortsat sikrer, at landinspektørerne som udfører eneretsarbejde er identificerbare. 

Uden en samtidig præcisering af virksomhedsledelsens ansvar kan det derfor ikke 

udelukkes, at denne selvjustits vil svækkes.  

 

Modellen indebærer ikke væsentlige meromkostninger i Geodatastyrelsen. 

 

Model 2. Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner, krav til habilitet og god 

landinspektørskik på virksomhedsniveau samt præciseret 

anmeldepligt for virksomheden. 

Modellen indebærer, at formålsbestemmelsen og ejerskabsrestriktioner mv. 

fjernes, tilsvarende model 1. Reglerne om habilitet og god landinspektørskik er 

præciseret for at sikre, at virksomheden også fremover kan drages til ansvar, og 

der indføres en egentlig anmeldelsespligt for virksomheden, som bl.a. forpligter 

virksomheden til at sikre, at landinspektørlovens regler overholdes. 

 

Modellen indebærer en udvidelse af habilitetsbestemmelsen, således, at det 

fremadrettet også vil påhvile den virksomhed, som løser eneretsarbejder at sikre, 

at virksomheden ikke har nogen væsentlig interesse i sagen, som kan påvirke 

uafhængigheden og uvildigheden af arbejde udført, af landinspektører i 

virksomheden. Tilsvarende modeller kendes fra den finansielle branche. Ved 

væsentlig interesse menes der først fremmest økonomiske interesser, som 

beskrevet i landinspektørlovens § 5.  

 

For at styrke ledelsens opmærksomhed på forpligtelserne i forhold til god 

landinspektørskik og habilitet i forbindelse med varetagelsen af eneretsarbejder, 

udvides anmeldelsespligten til fremadrettet udover en forsikringserklæring at 

bestå af et datablad, som indeholder en samtykkeerklæring, hvor virksomheden på 

direktionsniveau skriver under på, at reglerne i landinspektørloven vil blive 

iagttaget i forbindelse med opgavevaretagelsen, samt oplysning om, hvilke ansatte 

landinspektører med beskikkelse virksomheden har forsikret
19

. 

 

Der skal ændres på landinspektørnævnets beføjelser således, at nævnet kan 

sanktionere de virksomheder, som udfører eneretsopgaver, samtidig med at 

nævnet – som i dag – kan sanktionere den enkelte beskikkede landinspektør. 

Desuden skal habilitetsreglerne ændres således, at Geodatastyrelsen kan træffe 

afgørelse om habilitet, der omfatter virksomheder, samt at virksomheder kan 

straffes for overtrædelse af reglerne.  

 

Vurdering af modellen 

Modellen indebærer, som model 1, at alle virksomheder med en beskikket 

landinspektør ansat kan udføre eneretsarbejder inden for rammerne af lovens krav 

til forsikring. Desuden får virksomhedens ledelse tillige med landinspektøren et 

ansvar for at sikre overholdelse af krav til ”god landinspektørskik” og habilitet. 

Hertil kommer en skærpelse af anmeldelsespligten, der bl.a. udvides med en 

samtykkeerklæring.  

                                                             
19

 Landinspektørselskaber er i dag pålagt at sende ejerskabs- og selskabsoplysninger i henhold til § 2, 
stk. 2-4 og § 4, stk. 3, i Bekendtgørelse om landinspektørselskaber. Bestemmelserne skal justeres, 
således at der kun stilles krav til oplysninger om beskikkede landinspektører. 
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Hensynet til kvalitet i opgavevaretagelsen varetages af krav til beskikkelse, mens 

hensynet til retssikkerhed og uafhængighed varetages af det skærpede 

habilitetskrav og krav til ”god landinspektørskik”, som også forpligter selskabets 

ledelse. Hensynene understøttes af krav om forsikringspligt, men ikke længere af 

formålsbestemmelsen.  

 

Det vurderes derfor samlet set, at modellen i større grad end model 1 vil sikre den 

samme kvalitet og uafhængighed i udførelsen af eneretsarbejderne som i dag. Dog 

må der forudses en ændret erhvervsstruktur, hvilket vanskeliggør en 

sammenligning med i dag, idet Geodatastyrelsen ikke kan forudsættes at have 

indsigt i alle virksomheder, der løser eneretsarbejder vedr. fx skelafsætning. 

Sanktionsmulighederne ved Landinspektørnævnet ændres således at også 

virksomheder kan sanktioneres. Det bemærkes, at der ikke i dag er løbende tilsyn 

med branchen, herunder udførelsen af eneretsarbejderne, dog kan overvejes 

hvorvidt, at afskaffelsen af ejerskabsrestriktionerne og formålsbestemmelsen 

tilsiger et midlertidigt behov for et risikobaseret tilsyn, jf. model 3. 

 

Det vurderes, at den samlede regulering vil udgøre en mindre barriere for 

adgangen til erhvervet og en begrænset administrativ byrde. 

 

Modellen indebærer ikke væsentlige omkostninger til registrering af de anmeldte 

forsikringsoplysninger og datablad i Geodatastyrelsen.  

 

Model 3: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner, krav til habilitet og god 

landinspektørskik på virksomhedsniveau, udvidet anmeldepligt for 

virksomheden samt begrænset, risikobaseret tilsyn. 

Modellen indebærer, at ejerskabsrestriktioner, formålsbestemmelse og personlig 

hæftelse for landinspektører i selskaber fjernes. Samtidig præciseres 

bestemmelser, som pålægger firmaets ledelse et ansvar for at sikre, at reglerne om 

habilitet og god landinspektørskik er overholdt. Anmeldelsespligten udvides, 

således at firmaet skal udpege en eller flere personer i ledelsen, som er ansvarlige i 

forhold til landinspektørloven, og virksomheden skal oplyse om sine 

kvalitetssikringsprocedurer. Der skabes hjemmel for Geodatastyrelsen til at føre 

tilsyn, således at styrelsen kan foretage et begrænset, risikobaseret tilsyn med 

virksomhederne og enkelte sager, jf. nedenfor. Tilsynsordningen evalueres efter 2-

3 år. Krav til erhvervsansvarsforsikring, de øvrige krav til uddannelse og 

erhvervserfaring i den personlige beskikkelse fastholdes.  

 

Modellen indebærer en præcisering af habilitetsbestemmelsen, således, at det 

fremadrettet også vil påhvile det firma, som løser eneretsarbejder at sikre, at 

firmaet ikke har nogen uvedkommende interesse i sagen, som kan påvirke 

uafhængigheden og uvildigheden af arbejde udført af landinspektører i firmaet. 

Ved uvedkommende interesse menes der først fremmest økonomiske interesser, 

som beskrevet i landinspektørlovens § 5. Desuden skal habilitetsreglerne ændres 

således, at Geodatastyrelsen kan træffe afgørelse om habilitet, der omfatter 

firmaerne, samt at firmaerne kan straffes for overtrædelse af reglerne.  

 

Det skal ligeledes sikres, at Landinspektørnævnets beføjelser omfatter, at nævnet 

kan sanktionere de firmaer, som udfører eneretsopgaver, samtidig med at nævnet 

– som i dag – kan sanktionere den enkelte beskikkede landinspektør.  
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For at styrke ledelsens opmærksomhed på forpligtelserne i forhold til god 

landinspektørskik og habilitet i forbindelse med varetagelsen af eneretsarbejder, 

udvides anmeldelsespligten i forhold til i dag.  

 

Firmaet skal udover forsikringserklæring med oplysning om, hvilke ansatte 

landinspektører med beskikkelse firmaet har forsikret, udfylde et datablad, som 

beskriver ledelsesstrukturen for udførelse af eneretsarbejder (som for revisorerne) 

og udpeger en person i ledelsen til at være ansvarlig for kvaliteten i firmaets 

udførelse af eneretsopgaver, og hvor firmaet ved den ansvarlige i ledelsen skriver 

under på, at reglerne i landinspektørloven vil blive iagttaget i forbindelse med 

opgavevaretagelsen. En lignende model findes inden for huseftersynsordningen. 

Firmaet skal desuden oplyse, hvilke procedurer, der er iværksat for at sikre 

overholdelse af reglerne, f.eks. ved ISO 9001 eller andre kvalitetsprocedurer. Der 

fastlægges regler for hvornår, der skal ske genanmeldelse. Som minimum kræves 

genanmeldelse ved ændring i ansvarlig ledelsesperson og forsikring. 

 

Geodatastyrelsen vil på grundlag af firmaets anmeldelse gennemføre et begrænset, 

risikobaseret tilsyn. Tilsynet udføres efter objektive kriterier og kan f.eks. i praksis 

omfatte de firmaer, hvor der udføres mange eneretsarbejder under ansvar af en 

beskikket landinspektør, hvor den ansvarlige ledelsesperson ofte udskiftes, hvor 

eneretsopgaverne udgør en forsvindende del af firmaets opgaver, eller hvor der 

tidligere har været klager eller konstateret fejl og mangler. Tilsynet foretages på 

firmaniveau for bl.a. at sikre, at firmaet overholder reglerne om forsikring og 

habilitet og egne kvalitetsprocedurer, samt at eneretsarbejderne udføres under 

beskikkede landinspektørers ansvar. Tilsynet baseres som udgangspunkt på 

gennemgang af de anmeldte oplysninger, og der er mulighed for 

virksomhedsbesøg (ressourceforbruget i Geodatastyrelsen er estimeret til 1-2 

arbejdsdage pr. besøg og det forventes at omfatte ca. 1/3 af firmaerne pr. år). 

Hjemmel til at foretage et sådant tilsyn indføres i landinspektørloven. 

Geodatastyrelsen kan endvidere – som det er muligt for matrikulære arbejder efter 

udstykningsloven i dag – udføre tilsyn med konkrete opgaver i de enkelte firmaer, 

hvis omstændighederne tilsiger det. Der skal endvidere fastlægges regler for evt. 

overtrædelser af anmeldelsespligten og manglende overholdelse af anmeldte 

procedurer, herunder påbud, bøde mv. Tilsynsordningen evalueres efter 2-3 år. 

 

Vurdering af modellen 

Modellen indebærer, at alle firmaer med en beskikket landinspektør ansat kan 

udføre eneretsarbejder inden for rammerne af lovens krav til forsikring. Desuden 

får firmaets ledelse tillige med landinspektøren et ansvar for at sikre overholdelse 

af krav til ”god landinspektørskik” og habilitet. Hertil kommer en skærpelse af 

anmeldelsespligten, der bl.a. udvides med en samtykkeerklæring og udpegelse af 

en ansvarlig ledelsesperson. Det vurderes, at den samlede regulering vil udgøre en 

begrænset barriere for adgangen til erhvervet. 

 

Anmeldelsen samt indførelsen af det begrænsede, risikobaserede tilsyn vil medføre 

marginalt øgede administrative byrder for erhvervslivet ift. i dag. Henset til, at 

landinspektørselskaberne allerede i dag skal meddele Geodatastyrelsen en række 

oplysninger om ejerskab mv., må forøgelsen anses for helt marginal. Modellen 

indebærer omkostninger i Geodatastyrelsen til håndtering af modtagne 

anmeldelser og tilsyn, som vurderes i størrelsesordenen 1 årsværk. 

 

Hensynet til kvalitet i opgavevaretagelsen varetages af kravet til beskikkelse 

suppleret med fokus i ledelsen på kvalitet, og hensynet til retssikkerhed og 

uafhængighed varetages af det skærpede habilitetskrav og krav til ”god 
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landinspektørskik”, som også forpligter selskabets ledelse. Det bemærkes, at der 

ikke i dag er løbende tilsyn med branchen, herunder udførelsen af enerets-

arbejderne. Det vurderes, at afskaffelsen af ejerskabsrestriktionerne og 

formålsbestemmelsen, der åbner op for nye virksomhedstyper, tilsiger et behov for 

et risikobaseret tilsyn. Et målrettet og risikobaseret tilsyn med efterlevelsen af 

reglerne må forventes at have en præventiv virkning. Det risikobaserede tilsyn vil 

dermed supplere kravene, men det er vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang 

tilsynet vil bidrage til at forøge kvalitet og uafhængighed. 

 

Model 4: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner, krav til habilitet og god 

landinspektørskik på virksomhedsniveau, indførelse af 

godkendelsesordning samt udvidet risikobaseret tilsyn på sagsniveau. 

Som i model 3. Der indføres desuden et udvidet risikobaseret tilsyn på sagsniveau 

med både virksomheder og de konkrete sager. Tilsynsordningen evalueres efter 2-

3 år. 

 

Tilsynet vil, ud over kontrollen på virksomhedsniveau som i model 3, kunne 

omfatte kontrol på opgaveniveau for bl.a. at sikre, at skelafsætninger er 

gennemført i overensstemmelse med de matrikulære regler, og at reglerne om 

hensynet til naboers interesser er overholdt. Der vil blive gennemført stikprøvevis 

tilsyn i marken af skelafsætninger, andre formelle krav i lovgivningen samt af de 

beregnede arealer, som indgår i ejendomsregistreringen, og som 

landinspektørerne er ene om at udføre. Tilsyn med erklæringer, som den 

beskikkede landinspektør afgiver om vejrettigheder og i henhold til anden 

lovgivning, skal kunne kontrolleres, og det skal afklares, om de relevante 

myndigheder stiller særlige krav i denne forbindelse. 

 

Stikprøvevis kontrol i marken vil baseres på en risikovurdering, der kan bygges på 

eksempelvis anmærkninger fra tidligere tilsyn, sanktioner ved 

Landinspektørnævnet, overtrædelse af habilitetsregler, antal fejl og mangler i 

sager med ejendomsændringer, antal beskikkede landinspektører i virksomheden i 

forhold til antal sager, mv. 

 

Vurdering af modellen 

Modellen indebærer, som model 3, at alle virksomheder med en beskikket 

landinspektør ansat kan udføre eneretsarbejder, når virksomheden har fået en 

godkendelse fra Geodatastyrelsen. Dermed er adgangsbarriererne for adgangen til 

erhvervet reduceret væsentligt. 

 

Dog vil godkendelsen samt indførelsen af det udvidede risikobaserede tilsyn på 

sagsniveau medføre administrative byrder for erhvervslivet, som er større end i 

model 1, 2 og 3. Omfanget af byrderne afhænger særligt af den endelige 

udformning af tilsynet og sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen.  

 

Geodatastyrelsen skønner, det vil være relevant, at føre tilsyn med i 

størrelsesordenen 5 sager pr. virksomhed i gennemsnit med 3-årige intervaller. 

Modellen indebærer omkostninger til etablering og drift af en godkendelses- og 

tilsynsordning på i størrelsesordenen 2-3 årsværk.  

 

Tilsynsmyndigheden kan påtage sig et vist ansvar for de konkrete sager, som har 

været kontrolleret. Mangler ved offentlige myndigheders tilsyn eller kontrol kan 
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medføre erstatningsansvar i tilfælde, hvor formålet med tilsynet eller kontrollen er 

at beskytte private interesser.
20

   

 

Hensynet til kvalitet i opgavevaretagelsen varetages af kravet til beskikkelse, 

suppleret med fokus på kvalitetsledelse og tilsyn på sagsniveau og hensynet til 

retssikkerhed og uafhængighed ud over krav til habilitet og ”god 

landinspektørskik” varetages ved at det overordnede ansvar placeres hos en eller 

flere ansvarlig personer i ledelsen. Hensynene understøttes af krav om 

forsikringspligt. Dertil kommer, at sanktionsmulighederne ved 

Landinspektørnævnet ligeledes ændres således at også virksomheder kan 

sanktioneres.   

 

Det vurderes derfor, at modellen – som model 3 – i høj grad vil sikre samme 

kvalitet og uafhængighed i udførelsen af eneretsarbejderne som i dag. Det 

risikobaserede tilsyn på sagsniveau vil - på samme vis som et risikobaseret tilsyn i 

model 3 - supplere kravene til kvalitet og uafhængighed, men det er vanskeligt at 

vurdere, i hvilket omfang tilsynet vil forøge kvaliteten yderligere.  

 

Model 5: Lempelse af eksisterende ejerskabsrestriktioner således, at 

den andel, som ikke-landinspektører hver især kan eje i 

landinspektørselskaber, forhøjes og kravet til bestyrelsens 

sammensætning  

De bærende elementer i den eksisterende regulering om at beskikkede 

landinspektører skal eje mindst 51 pct. af selskabet og den tilsvarende 

majoritetsregel i om sammensætningen af selskabets direktion opretholdes.  Den 

andel, som ikke landinspektører hver især kan eje forhøjes fra 15 til 25 pct., dog 

således, at andelene tilsammen højst udgør 49 pct.. Kravet om at majoriteten i 

selskabets bestyrelse skal være landinspektører med beskikkelse ophæves. 

 

Vurdering af modellen 

Da majoritetsreglerne for ejerskab og ledelse fastholdes, vil eneretsarbejderne 

alene kunne udføres af landinspektørfirmaer, som det er tilfældet i dag. Der åbnes 

ikke for konkurrence med andre firmaer med beskikkede landinspektører ansat. 

Ændringen vil sandsynligvis have marginale konsekvenser for konkurrencen 

mellem landinspektørfirmaerne. 

 

Ændringen vil dog give øget adgang til ejerskab udefra og forstærke muligheden 

for nye samarbejdskonstruktioner med f.eks. ingeniører og arkitekter, hvilket kan 

være udgangspunktet for udvikling af det eksisterende erhverv.  

 

En ophævelse af restriktionen for antallet af eksterne parter i bestyrelsen vil kunne 

bidrag positivt til forretningsudviklingen og dermed øge selskabernes 

konkurrenceevne. 

 

Modellen vil sikre samme kvalitet og uafhængighed i udførelsen af 

eneretsarbejderne som i dag. Landinspektørnævnets sanktionsmuligheder overfor 

den beskikkede landinspektør personligt og det landinspektørselskab, hvori 

vedkommende arbejder kan opretholdes uændret.  

 

                                                             
20

 Vibe Ulfbeck, Erstatningsretlige grænseområder, s. 258 ff, 2010. 

Lerner indeks 
Lerner-indekset kan give en indikation af, om virksomheder har mulighed for at lægge en høj mark-up på prisen, og dermed 
at virksomhederne ikke er så konkurrenceudsatte. Lerner-indekset, L, er defineret som den relative forskel mellem prisen på 
en virksomheds produkt, P, og virksomhedens marginale omkostninger, MC, dvs. omkostningen ved at producere én enhed 
ekstra: 
 

P

MCP
L


  

 
Hverken prisniveauet eller virksomhedernes marginale omkostninger fremgår imidlertid af deres regnskaber. Derfor 
omskrives udtrykket ovenfor ved at erstatte de marginale omkostninger med de gennemsnitlige omkostninger.  
 
Dernæst ganges tæller og nævner med antallet af solgte enheder, Q, således at Lerner-indekset kan approksimeres ved hjælp 
af data for virksomhedernes omsætning og samlede omkostninger: 
 

omsætning

eromkostningsamledeomsætning

QP

QACQP

P

ACP
Lapprox

_

*

** 






  

 
Registerdata indeholder disse oplysninger, og Lerner-indekset kan derfor beregnes for hver enkelt virksomhed. 
Omsætningen fraregnet de totale omkostninger er et udtryk for virksomhedens profit. De totale omkostninger er her 
beregnet som udgifter til råvarer, husleje og løn mv., samt omkostninger til kapital. Disse er i overensstemmelse med en del 
øvrige studier estimeret som 0,04 ganget med den samlede kapitalbeholdning. 
 
Omsætningen anvendt til at beregne et vægtet gennemsnitlig Lerner-indeks for branchen. Tabel 5.7: Værditilvækst pr. 
beskæftiget (arbejdsproduktivitet) for udvalgte brancher, 2012 
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Lempelserne vil ikke fjerne den eksisterende barriere for adgangen til erhvervet, 

og den administrative byrde for virksomhederne til anmeldelse af 

virksomhedsoplysninger m.v. vil forblive uændret. 

 

Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser, herunder 

betydningen for konkurrence og produktivitet af de skitserede 

modeller 

Modellerne 1-4 vil åbne for, at andre typer virksomheder, f.eks. rådgivende 

ingeniørvirksomheder, vil kunne byde og konkurrere om eneretsarbejderne. Øget 

konkurrence vil alt andet lige føre til højere produktivitet og lavere priser på 

eneretsopgaverne, som vil være til gavn for borgere og øvrige virksomheder. Der er 

fra andre brancher og på tværs af lande erfaring for, at ændringer i regulering der 

styrker konkurrencen, fx ved at mindske adgangsbarrierer, har positiv effekt på 

produktivteten. Der er også studier, der peger på, at muligheden for samarbejde på 

tværs af faggrænser øger størrelsen af virksomhederne, hvilket kan forbedre 

mulighederne for at udnytte stordriftsfordele, og at bedre ledelse øger 

produktiviteten.  

 

Det vurderes på den baggrund, at afskaffelsen af ejerskabsrestriktionerne i 

landinspektørbranchen vil øge produktivteten i branchen i omegnen af 1-2 pct. 

frem mod 2020. Det kan medføre lavere priser på matrikulære arbejder til gavn for 

andre virksomheder og forbrugere. Samlet set vurderes det, at ophævelsen af 

ejerskabsrestriktionerne mv. i landinspektørbranchen vil give et mindre, positivt 

bidrag til strukturelt BNP. Det begrænsede vækstbidrag skal ses i lyset af 

branchens relativt lille økonomiske størrelse, og at landinspektørvirksomhederne 

allerede i dag konkurrerer med hinanden om eneretsopgaverne. Det bemærkes, at 

det er forbundet med betydelig usikkerhed at kvantificere effekterne.   

 

Det er ligeledes vanskeligt at kvantificere i hvilket omfang en ændret regulering vil 

åbne for øget konkurrence på de tilgrænsende opgaver, hvor der allerede i dag er 

konkurrence. Derudover skal det bemærkes, at muligheden for fri konkurrence 

forsat er indskrænket, idet den beskikkede landinspektør henset til andre hensyn 

forsat har eneret til at udføre matrikulært arbejde. 

 

Adgangen til markedet og landinspektørernes mulighed for selv at tilrettelægge 

deres forretningskoncept ved fx at indgå i ”multi-disciplinary partnerships” med 

beslægtede erhverv vil øges med de beskrevne modeller. Dette må forventes at 

have positive effekter ift. innovation mv.  

 

Det tætte samspil mellem det offentlige og private, hvor den væsentligste del af 

arbejdet udføres i privat regi, er i modsætning til, hvordan matrikulært arbejde 

udføres i andre lande. I f.eks. Norge og Sverige udføres tilsvarende arbejder 

udelukkende af det offentlige, mens det i Tyskland udføres i forskellige grader af 

offentligt og privat samarbejde, og hvor der i øvrigt er faste takster for opgaverne.  

 

EU-retlige forhold 

For alle fem modeller gælder reglerne om anerkendelse af udenlandske 

uddannelseskvalifikationer m.v. og om midlertidig og lejlighedsvis levering af 

tjenesteydelser i henhold til anerkendelsesdirektivet og servicedirektivet fortsat 

(landinspektørlovens § 4, stk. 2 - 6).  

 

Alle modeller indebærer en lempelse af de krav, der stilles til udøvelse af 

servicevirksomhed og skal dermed som udgangspunkt ikke notificeres i EU. 
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Da den personlige beskikkelse opretholdes, vil landinspektørerhvervet i EU-retlig 

forstand forsat være et lovreguleret erhverv. Udenlandske landinspektører, som er 

lovligt etableret i et andet EU/EØS-land, eller landinspektører, som har erhvervet 

en del af deres kvalifikationer (uddannelse og/eller erhvervserfaring) i andre 

EU/EØS-lande, vil således forsat kunne udøve landinspektørerhvervet i Danmark 

på samme vilkår, som gælder for landinspektører med dansk beskikkelse.  
 


