
VisEjendom

VisEjendom er et værktøj til visualisering af ejendomsstruk-
turen i et område på baggrund af matrikel- og registerdata. 
Programmet giver dig hurtigt overblik over, hvilke matrikler 
der tilhører samme ejendom.
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Ved blot at markere en enkelt lod i en ejendom,
gør VisEjendom det muligt for dig at finde alle lod-
der, som tilhører samme ejendom. Du kan vælge 
forskellige opsætninger, f.eks. om du ønsker at 
visualisere noterings- eller vurderingsejendomme.

I forbindelse med visualiseringen af de enkelte
ejendomme vil der for hver ejendom blive beregnet 
et kortareal for de pågældende matrikelnumre og 
dette sammenholdes med arealet i matrikel-
registret. En opgørelse med afvigelserne gør dig i 
stand til løbende at vurdere kort- og registerareal op 
mod hinanden. 
 
Tilpasning af layout
I programmet er det selvfølgelig muligt selv at 
definere signaturerne for de pågældende ejen-
domme. Du har mulighed for at vælge mellem 
farveudfyldning, skraveringer eller celler. Du kan 

selvfølgelig gemme ændringer i definitionerne for 
symbologi til senere brug.

Interaktiv brugerflade
Samtidig med opbygningen af layoutet for
ejendomsstrukturen i området gemmes information-
er om ejendommene, til brug for udarbejdelse af 
liste (signaturforklaring). Denne liste er interaktiv og 
indeholder informationer om ejers navn og adresse, 
arealer og matrikelinformation. Listen kan derved 
også kan bruges til at zoome hen til udpegede ejen-
domme, fjerne ejendomme fra analysen osv.

Kør direkte op mod OIS-data
Det er muligt at køre data direkte op mod OIS-data, 
hvorved du ud over at være sikker på, at få de mest 
ajourførte data, også kan få fat i og anvende ejers 
navn og adresse, hvis du har de fornødne tilladelser 
hertil.
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Vil du vide mere om VisEjendom?


