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Konsekvens og effektflow 

Ejendomsdataprogrammet        

 Det gør vi Område Det betyder det for 
leverandør /udviklere 

Det betyder det for 
anvenderorganisation 
/ medarbejdere 

1 Vi forbedrer og 
foretager datavask af 
grunddata om 
bygninger og 
Ejendomme og 
stiller data til rådig-
hed via den nye data-
tjenester.  

 

Datakvalitet, 
It-infrastruk-
tur 

Nye eller moderniserede it-
løsninger, vil kunne 
udvikles lettere og billi-
gere – med bedre funk-
tionalitet (se nedenfor).  

Eksisterende it-løsninger 
skal evt.tilpasses de nye 
grunddata og -tjenester. 
Omfanget af tilpasninger 
afhænger bl.a. af hvor 
mange af de nye forbed-
ringer, der ønskes taget i 
brug. 

Anvendere som tager 
autoritative grunddata 
og -tjenester i brug, vil 
opleve forbedringer som 
følge af at grunddata 
bliver et fælles grundlag 
i forvaltning og virk-
somheder  

For nye it-løsninger, der 
anvender 
Ejendomsdataprogram
mets grunddata, vil 
anskaffelses- og drifts-
omkostninger være 
lavere end i dag. 

For eksisterende it-løsninger 
vil der på et tidspunkt 
være omkostninger til 
tilpasning til nye grund-
data og -tjenester (af-
hængig af overgangs-
periodens længde)  
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2 Vi forbedrer de frie 
grunddata og infra-
strukturen for 
Bygninger og 
Ejendomme  

 Ved at etablere 
begrebet Bestemt 
Fast Ejendom 
(BFE)i Matrikel, 
BBR, Ny 
Ejerfortegnelse 
samt Tingbogen 
og derved skabe en 
sammenhængende 
infrastruktur på 
området. 

 Ved at etablere En 
Ny Ejerfortegnelse 

Datakvalitet Entydige begreber om 
fast Ejendom fra en 
enkelt kilde, reducerer it-
udviklingsomkostninger. 

Den sammenhængende 
infrastruktur kan 
reducere behovet for 
lokale kopier af 
Ejendomsdata (som skal 
vedligeholdes) i it-
systemer. 

 

Bedre sammenhæng i 
data om bygninger og 
Ejendomme. 

 

Reduceret behov for at 
vedligeholde egne 
kopier af Ejendomsdata 

3 Vi sikrer et fælles 
forvaltningsgrundlag 
for bl.a. Kommuner 
og Skat.  

Datakvalitet Lettere at udvikle løsnin-
ger som kombinerer data 
fra de forskellige grund-
data-domæner ved hjælp 
af BFE nummeret. 

Bedre over-
ensstemmelse mellem 
de offentlige grunddata 
om ejendomme. 

4 Vi etablerer 
autoritative grund-
data om Ejendomme 
og disses ejere 

Datakvalitet  Lettere og billigere at 
udvikle administrative it-
løsninger som anvender 
Ejendomsdata 

Forenklet anvendelse af 
ejendomsdata i 
forvaltnings og 
forretningsprocesser. 

5 Vi etablerer en 
sammenhængende 
infrastruktur på 
ejendomsområdet  

It-infrastruk-
tur 

Lettere at anvende 
Ejendomsdata, samt 
beskeder og hændelser 
relateret til disse.  

Bedre løsninger på 
ejendomsområdet, der 
nemmere kan anvendes 
i sammenhæng med 
andre løsninger og data.   


