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1. Indledning og konklusion 
 
Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning blev etableret i maj 2008 som en del af 
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2007-2010, hvor et af tre strategiske indsatsområder er et 
stærkere forpligtende samarbejde om digitalisering1. Domænebestyrelsens mandat, ansvar og 
opgaver er fastlagt i kommissoriet2. 
 
Sigtet med domænebestyrelsen er at udbrede det fællesoffentlige samarbejde på området for herved 
at give borgerne og virksomhederne en bedre og mere sammenhængende digital service. Herudover 
skal domænebestyrelsen bidrage til at udvikle en effektiv offentlig digital forvaltning på tværs af 
traditionelle myndighedsopdelinger og andre skel. Målsætningen er gennem en øget samordning, at 
skabe sammenhængende og interagerende digitale løsninger til nytte for borgere og virksomheder 
samt offentlige myndigheder. 
  
Bestyrelsens mandat er treårigt og udløber i 2011. Af kommissoriet fremgår at bestyrelsen skal 
vurdere ”muligheder for evt. fortsættelse eller afvikling af bestyrelsen i 2011”. På denne baggrund 
har bestyrelsen foretaget en selvevaluering og fastholdt resultatet heraf i dette notat.  
 
Samlet set vurderer bestyrelsen, at konceptet for Domænebestyrelsen rummer en række muligheder 
for at fremme samarbejde vedrørende digital forvaltning og digitalisering. Det er dog også 
bestyrelsen opfattelse, at de nuværende rammevilkår ikke er et tilfredsstillende udgangspunkt for 
samarbejdet i bestyrelsen. 
 
Domænebestyrelsen vurderer derfor, at en fortsættelse af bestyrelsen er afhængig af at 
rammevilkårene justeres og forbedres indenfor rammerne af den nye fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi for 2011-15, jf. delvurderingerne nedenfor. Forbedringerne bør blandt andet 
omfatte en tydeliggørelse at de samordningsmekanismer Domænebestyrelsen kan bringe i 
anvendelse, samt tilvejebringelse af økonomiske rammer for arbejdet.  
                                                 
1 Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010, Regeringen, KL og Danske Regioner juni 2007 
2 Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning, besluttet af Styregruppen for 

Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 
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I det følgende har bestyrelsen foretaget en kort beskrivelse og vurdering af det arbejde, som er 
gennemført i perioden maj 2008 til februar 2011. 
 
 
2. Fokus og hovedresultater 
 
Af kommissoriet fremgår at ”bestyrelsen udpeger den overordnede digitaliseringskurs inden for 
domænet, prioriterer domænets portefølje og udstikker generelle anbefalinger til myndighederne, 
således at digitaliseringsindsatsen på tværs af domænet sker ensartet.”. 
 
Fokus på digital infrastruktur og helhedsorienteret digital forvaltning 
Bestyrelsen har fra begyndelse haft fokus på at udnytte og genanvende allerede anerkendte 
koncepter og værktøjer for en helhedsorienteret digital forvaltning, som i andet regi er udviklet 
med udgangspunkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (eksempelvis af den Digitale 
Taskforce, IT- og Telestyrelsen og Servicefællesskabet for Geodata). Det gælder særligt i 
forbindelse med udvikling af den digitale infrastruktur, og herunder især serviceorienteret arkitektur 
og standardisering af data, snitflader m.m. 
 
Fokus på bygninger fra vugge til grav 
Et centralt tema i bestyrelsens arbejde har været ”bygninger fra vugge til grav”, der omfatter hele 
bygningens livscyklus. Bestyrelsen har, som kommissoriet foreskriver, arbejdet med at ”udpege den 
overordnede digitaliseringskurs” med udgangspunkt i dette tema. Det er sket ved udarbejdelse af en 
vision3 som er: 

”Danmark skal have en digital infrastruktur, som sikrer at bygnings- og boligrelaterede 
informationer samles og følger bygningen gennem hele dens livscyklus. Infrastrukturen skal 
fastholde viden om bygningerne og sikre en præcis kommunikation mellem alle aktører, som 
grundlag for et effektivt byggeri og bygningsvedligeholdelse.” 

 
Bestyrelsen har i dette arbejde lagt vægt på en bred involvering af offentlige og private aktører 
og lancerede derfor visionen på en åben konference i september 2009. På konferencen, hvor der 
deltog 150 personer, blev visionen kommenteret og debatteret af nøgleaktører på området. 
Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at der var en bred opbakning til de idéer og 
tanker, som er indeholdt i visionen og enighed om, at der er et gevinstpotentiale i 
milliardklassen, både i den offentlige og private sektor4. 
 
Med visionen mener bestyrelsen at havde opnået et væsentligt resultat, idet der er skabt en fælles og 
synlig platform, som kan danne grundlag for udarbejdelse en strategi og konkrete initiativer mhp. at 
realisere potentialet.  
 

                                                 
3 Vision – ”Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav” Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning, juni 2009 
4 ”Resumé af konferencen Digital håndtering af bygninger”, Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning, 

september 2009. 
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Som opfølgning på visionsarbejdet gennemførte bestyrelsen en analyse med henblik på at belyse 
mere præcist, hvad der skal til for at skabe den ønskede sammenhængende og effektive digital 
infrastruktur5. Analysen beskriver bygnings- og boligområdets modenhed ift. digital forvaltning. 
 
Visionen har sammen med modenhedsanalysen været udgangspunkt for bestyrelsens strategi fra 
juni 2010. Strategien peger på 5 vigtige indsatsområder, hvor bestyrelsen indenfor sit råderum (se 
nærmere herom i afsnit 3 om rammevilkår) mener, at den bedst kan håndtere de identificerede 
udfordringer og samtidigt medvirke til opbygningen af den digitale infrastruktur6.  
 
Det er bestyrelsens opfattelse at arbejdet med vision og strategi viser, at det er meningsfyldt at 
domænets interessenter samarbejder om og skaber en fælles forståelse for domænets udfordringer, 
som udgangspunkt for at fastlægge den overordnede retning for den tværgående 
digitaliseringsindsats. 
 
Handlingsplaner 
Iht. kommissoriet er det bestyrelsens opgave ”at fastlægge og gennemføre en løsningsorienteret 
handlingsplan med indsatsområder og konkrete projekter i domænet. Handlingsplanen udvikles 
inden for rammerne af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og dennes initiativer, samt 
allerede eksisterende strategier og initiativer i domænet, jf. visionsafsnit. Konkrete projekter 
koordineres gennem bestyrelsen, mens ansvaret for projekterne fortsat følger de eksisterende 
organisatoriske konstruktioner på området. Bestyrelsen vil løbende revurdere handlingsplanen og 
modne nye projekter ifht. politiske prioriteringer”. 
 
Bestyrelsen udarbejdede i løbet af efteråret 2008 sin første ”Handlingsplan 2009”, som i lyset af 
bestyrelsens vision og strategi er revideret og suppleret med handlingsplaner for 2010 hhv. 
2011.  
 
Bestyrelsens ansvarsområde er bredt og fra begyndelsen blev det aftalt at anlægge en fokuseret og 
handlingsorienteret tilgang til domænet, hvor temaer og initiativer i handlingsplanen udvælges efter, 

- hvor der er et stort potentiale for at udvikle digital forvaltning, 
- hvor der er en fælles erkendelse af behovet for en yderligere indsats og 
- hvor det anses for realistisk forholdsvist hurtigt at igangsætte initiativer, der kan føre til 

konkrete resultater. 
 
Der er i bestyrelsen enighed om at vision/strategi/handlingsplaner er en udmærket paraply, som 
sikrer en vis opmærksom og koordination på tværs af myndighederne.  
 
I forhold til initiativerne i handlingsplanerne har det i praksis vist sig, at de hovedsageligt består 
af de initiativer som de deltagende myndigheder selv bringer ind i samarbejdet, og selv kan pege 
på finansieringskilder til. Bestyrelsen vurderer, at Domænebestyrelsen ikke har haft afgørende 
indflydelse på hvilke initiativer der er blevet iværksat, men gennem videndeling og dialog har 

                                                 
5 ”Kortlægning af bygge- og boligområdets modenhed for digital forvaltning”, Erhvervs- og Byggestyrelsen, april 

2010. 
6 ”Strategi - Digital håndtering af Bygninger fra Vugge til Grav”, Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og 

Forsyning, juni 2010. 
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kunnet bidrage til en skarpere tværgående tænkning. Langt hovedparten af initiativerne er løftet 
ind i Domænebestyrelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsen.  
 
Bestyrelsen konstaterer således, at den ikke under de gældende rammevilkår har kunnet udgøre 
en proaktiv faktor i forhold til etablering og gennemførelse af de enkelte initiativer. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at en forbedring af rammevilkårene er nødvendig, hvis bestyrelsen skal 
have en større indflydelse på hvilke initiativer der prioriteres og fremmes indenfor domænet (se 
nærmere herom i afsnit 3). 
 
Herudover har der været er orientering og dialog med en række eksterne offentlige og private 
interessenter om handlingsplanernes indhold og opnåede resultater. Interessenterne er 
organiseret i en såkaldt referencegruppe7, der mødes ca. 2 gange årligt. Der har været stort 
fremmøde, interesse og engagement gennem hele perioden både i forhold til visions- og 
strategiarbejde og arbejdet med de enkelte initiativer. 
 
Bestyrelsen konstaterer blandt andet på denne baggrund, at Domænebestyrelsen har en funktion 
som et væsentligt bindeled mellem de deltagende myndigheder og andre private og offentlige 
interessenter med interesser inden for domænet. Bestyrelsen vurderer at denne funktion kan 
udvikles, blandt andet i forbindelse med identificering af behovene for tværgående regulering og 
afdækning af potentialerne ved at styrke/udbygge den fælles digital infrastruktur.  
 
Endeligt skal det nævnes, at der er sket en løbende opfølgning på handlingsplanens initiativer, 
som er afrapporteret ifm. bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens arbejde og resultater er endvidere 
kort beskrevet i årsrapporter for 2009, 2010 og 2011. 
 
Opfyldelsesgrad 
I forhold til det samlede ”domæne for bygninger, bolig og forsyning” er det bestyrelsens vurdering, 
at ”bygninger” og ”boliger” har fået rimelig opmærksomhed. Med hensyn til ”forsyning” har der 
været fokus på energiforsyning i bygninger mens de øvrige forsyningsaspekter kun i mindre grad 
har været prioriteret. Mht. sidstnævnte er det formentlig en konsekvens af at bestyrelsen ud over 
Energistyrelsen kun i ringe grad har repræsentanter for forsyningsområdet.  
 
I bilag 1 er der foretaget en systematisk vurdering at opfyldelsesgraden i forhold til det enkelte 
opdrag, som de fremgår af kommissoriet. 
 
 
3. Organisation 
 
Bestyrelsen består af repræsentanter for:  

- Erhvervs- og Byggestyrelsen, Skat, Domstolsstyrelsen, Kort og Matrikelstyrelsen, 
Energistyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Socialministeriet og KL 

                                                 
7 Referencegruppen består at repræsentanter fra Boligselskabernes Landsforening, Bygherreforeningen i Danmark, 

Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Danske ARK, Danske Boligadvokater, DI Byggematerialer, Den 

danske Landinspektørforening, DTU Byg, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af 

Rådgivende Ingeniører, Foreningen bips, Forsikring & Pension, Håndværksrådet, KTC, Parcelhusejernes Landsforening 

Realkreditrådet, Statens Byggeforskningsinstitut / Aalborg Universitet, Realkreditforeningen 
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Erhvervs- og Byggestyrelsen varetager formandskabet for Domænebestyrelsen, som i perioden har 
afholdt møder ca. hver 3. måned. 
 
Iht. kommissoriet serviceres bestyrelsen ”af et sekretariat, som forestår det konkrete arbejde med at 
fastlægge domænets handlingsplan og den løbende porteføljestyring af handlingsplanens 
indsatsområder og digitaliseringsprojekter. Erhvervs- og Byggestyrelsen stiller et mindre 
sekretariat til rådighed for domænebestyrelsen svarende til to årsværk. Myndighederne bag 
domænebestyrelserne kan vælge løbende at indstationere medarbejdere i relevant omfang.” 
 
Efter fælles aftale i bestyrelsen er sekretariatet organiseret med et kernesekretariat i Erhvervs- og 
Byggestyrelsen og netværk af kontaktpersoner fra de deltagende myndigheder. Kontaktpersonerne 
mødes inden hvert bestyrelsesmøde for at komme med bidrag til og drøfte indholdet i dagsordens 
enkelte punkter. Udover dette har der været nedsat arbejdsgrupper ifm. udarbejdelse af bestyrelsens 
vision og strategi. Rekrutteringen hertil er sket med udgangspunkt i kontaktpersongruppen. Der har 
også været inddraget eksterne konsulenter i sekretariatsarbejdet. 
 
Organisationsformen er valgt med henblik på at skabe en simpel og rationel sekretariatsbetjening. 
Det umiddelbare alternativ er formentlig en mere udbygget samarbejdsform, hvor de deltagende 
myndigheder lægger ideer, problemstillinger, forslag til initiativer mm. op til fælles bearbejdning 
samt udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen. Alt andet lige vil en mere udbygget samarbejdsform 
kræve at de deltagende myndigheder stillede yderligere arbejdskraft til rådighed. Bestyrelsen har i 
perioden forholdt sig til om der skulle ske ændringer i sekretariatsformen, hvilket der imidlertid 
ikke har været ønske om. 
    
Sekretariatet har løbende holdt den Den digitale Taskforce orienteret om aktiviteterne i bestyrelsen, 
blandt andet med henblik på at sikre kontakten til STS. Fra Den digitale Taskforce´s side har der i 
perioden ikke været ønsker/krav med hensyn til bestyrelsens arbejde og funktion, handlingsplaner 
og initiativer, afrapportering eller andre forhold. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at organiseringen af bestyrelsesarbejdet generelt set har fungeret 
tilfredsstillende. Det tværgående myndighedssamarbejde vil dog kunne styrkes/forbedres, hvis 
der var ressourcer til et tættere samarbejde i sekretariat og i forbindelse med håndteringen af 
tværgående emner af fælles interesse i Domænebestyrelsen. 
 
 
4. Rammevilkår 
 
Iht. kommissoriet er ”domænebestyrelsen et koordinationsforum for forpligtende samarbejde på 
tværs af myndighederne i domænet. Inden for rammerne af sit mandat skal bestyrelsen og de 
deltagende parter sikre, at der skabes en samarbejdskultur i domænet, og at der træffes de fornødne 
beslutninger af bindende karakter med henblik på hurtig iværksættelse og gennemførelse af 
digitaliseringsprojekter.” Der er endvidere i kommissoriet understreget at ”domænebestyrelsen 
udgør ikke et egentligt myndighedsniveau med dertil hørende beføjelser og ændrer således heller 
ikke ved den eksisterende myndighedsstruktur”.  
 



 

 6 

Mht. økonomien foreskriver kommissoriet, at ”i forbindelse med udarbejdelse af domænets 
handlingsplan aftales finansieringen af projekter fra projekt til projekt” og at ”finansiering af de 
enkelte projekter afklares politisk og sker indenfor de involverede parters eksisterende rammer”. 
 
Indenfor dette råderum har bestyrelsen i forbindelse med sit strategiarbejde konkret vurderet, 
hvilke virkemidler bestyrelsen reelt har. 
 
Det er bestyrelsen vurdering at de reelle virkemidler som bestyrelsen kan anvende er begrænset 
til: 

- på uforpligtigende vis at fremme regulering via de myndigheder som indgår i 
domænebestyrelsens arbejde 

- at tage initiativer, herunder søge om finansiering til aktiviteter. 
 
Mht. muligheden for at søge om finansiering til bestyrelsens aktiviteter har Den digitale 
Taskforce i forbindelse med de (eneste) to projektansøgninger, som er indsendt til STS, meddelt 
at Domænebestyrelsens adgang til STS skal ske via de traditionelle kanaler i departementerne. 
Det er oplyst at bestyrelsens projekter/sager skal præsenteres via domænets departementschefer. 
Da projekterne netop er tværgående i forhold til myndighedsstrukturen, og herunder involverer 
kommunerne, er det uklart hvad der menes hermed.  
 
Det er således bestyrelsens opfattelse, at det vil kunne styrke bestyrelsens mandat, hvis der var 
klare og aftalte kommunikationsveje/procedurer for samarbejdet med STS, for eksempel i 
forbindelse med ovennævnte ansøgningsprocedure. Et klart mandat er nødvendigt, hvis 
bestyrelsen skal have en reel mulighed for selvstændigt at leve op til målsætningen om at skabe 
et ”forpligtigende samarbejde på tværs af myndighederne i domænet”. Bestyrelsen finder det 
således vanskeligt, at skulle facilitere et tværgående myndighedssamarbejde, hvis bestyrelsens 
holdninger og forslag samtidig skal præsenteres gennem den traditionelle myndighedsstruktur, 
som Domænebestyrelsen grundlæggende er tænkt som et alternativ til. 
 
OECD har i sin evaluering af den danske digitaliseringsindsats fra juni 2010, netop peget på 
domænebestyrelsernes manglende mandat, herunder de begrænsede finansieringsmuligheder, 
som en barriere. OECD8 skriver: 

“…..Additionally, the established Domain Boards could be more effective in bringing 
forward e-government development in the single areas, as originally envisaged and in 
informing the discussions made within the STS. Currently the Domain Board’s 
effectiveness is being hindered by their structure reflecting that of the STS, the lack of a 
specific mandate and the management tools to implement such a mandate (e.g. a budget), 
and a focus that is neither political, nor fully technical.”   

 
Bestyrelsen finder, at OECD på udmærket vis opsummerer den centrale problemstilling i 
forbindelse med Domænebestyrelsens arbejde. Samlet set er det således bestyrelsens opfattelse, 
at Domænebestyrelsens nuværende mandat ikke tilstrækkelig klart og operationelt, samt at 
udbyttet af det fremtidige arbejde i Domænebestyrelsen er afhængigt af at der skabes bedre 
rammevilkår. 
 
                                                 
8  “Efficient E-Government for smarter public service delivery, assessment and proposals for action (Denmark)”, OECD 

e-Government Studies Preliminary Copy 3 June 2010 
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5. Økonomi 
 
Domænebestyrelsen har ikke nogen selvstændig økonomi. 
 
Handlingsplanens initiativer er finansieret via egne særskilte budgetter hos de involverede 
myndigheder. Bestyrelsen har ikke taget stilling til initiativernes økonomi og ikke har nogen 
egentlig indflydelse herpå. 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har finansieret aktiviteterne i sekretariatet, som i perioden er opgjort 
til 5,4 mio. kr. Udgifterne er afholdt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og er prioriteret indenfor 
rammerne til udvikling af byggeri og erhvervsudvikling. Fra finansåret 2012 vil dette ikke være 
muligt. 
 
 
Omkostninger til Domænebestyrelsens sekretariat  mio. kr.  
Arbejdskraft i sekretariatet (5 årsværk over 3 år) til  

- udarbejdelse af handlingsplaner, vision, strategi, årsrapport og analyser 
- hjemmeside 
- planlægning af konference 
- afholdelse af møder i bestyrelsen, kontaktpersonsgruppe og referencegruppe 

3,4 

Konsulentbistand  
- bistand til udarbejdelse af analyser ifm. vision, strategi, ”modenhedsrapport” mm. 

1,7 

Diverse udgifter  
- mødeafholdelse, konference, hjemmeside mm. 

0,3 

Samlede omkostning – medio 2008 til medio 2011 5,4 
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Bilag 1: Egenvurdering i forhold til opdraget i kommissoriet 
 
Domænebestyrelsen har med udgangspunkt i sit kommissorium lavet en egenvurdering af i hvilken 
grad de enkelte krav/mål i kommissoriet er opfyldt. 
 
Det er sket i nedenstående oversigt, som viser 

- de krav/mål der er i Domænebestyrelsens kommissorium 
- de aktiviteter og initiativer som kan henføres hertil samt 
- en egenvurdering af i hvor høj grad bestyrelsen har levet op hertil ved brug af skalaen: 

o > Opfyldt 
o > Delvis Opfyldt 
o > Ikke Opfyldt 

 
 
Krav/mål 
- ”Citater”  fra kommissoriet 

 
Aktiviteter og initiativer 

DBBFs egen- 
vurdering 

”Bestyrelsen udpeger den overordnede 
digitaliseringskurs inden for domænet, 
prioriterer domænets portefølje og 
udstikker generelle anbefalinger til 
myndighederne, således at 
digitaliseringsindsatsen på tværs af 
domænet sker ensartet” 

Domænebestyrelsen har gennem sin ”vision for 
digital håndtering af bygninger fra vugge til grav” 
fra september 2009 fastlagt den overordnede 
digitaliseringskurs. 
 
Digitaliseringskursen er yderligere konkretiseret 
i juni 2010 gennem domænebestyrelsens 
strategi. 
 

 

”Sigtet med etablering af en 
domænebestyrelse på området er, at 
udbrede det fællesoffentlige samarbejde 
på området og herved at give borgerne 
og virksomhederne en oplevelse af den 
offentlige service omkring bygninger, 
bolig og forsyning hertil som et hele”. 
 

Domænebestyrelsen har koordineret det 
fællesoffentlige samarbejde gennem udformning 
af sin vision og strategi samt via koordinering og 
konkrete initiativer i bestyrelsens 
handlingsplaner. 
 

 

”Bestyrelsens opgave er at fastlægge og 
gennemføre en løsningsorienteret 
handlingsplan med indsatsområder og 
konkrete projekter i domænet. 
Handlingsplanen udvikles inden for 
rammerne af den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi og dennes 
initiativer samt allerede eksisterende 
strategier og initiativer i domænet”. 

Domænebestyrelsen har udarbejdet årlige 
handlingsplaner for 2009, 2010 og 2011. 
Handlingsplanerne indeholder flere temaer med 
tilhørende initiativer. Der er fulgt systematisk op 
på handlingsplanerne.  
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Krav/mål 
- ”Citater”  fra kommissoriet  

 
Aktiviteter og initiativer 

DBBFs egen- 
vurdering 

”Domænebestyrelsen ønsker at styrke 
samarbejdet med de private 
interessenter på området. Den 
eksisterende referencegruppe for 
digitaliseringsaktiviteter på bolig- og 
byggeområdet, der har fulgt relevante 
digitaliseringsaktiviteter i Erhvervs- og 
Byggestyrelsens regi videreføres i regi af 
domænebestyrelsen. Referencegruppen 
vil i den forbindelse bestå af 
repræsentanter fra 
erhvervsorganisationer og private 
foreninger på domæneområdet” 
 

Der er etableret en referencegruppe med 
medlemmer fra ca. 20 organisationer inden for 
domænet. 
 
Referencegruppen er via møderne løbende 
blevet orienteret om og har haft mulighed for at 
komme med input til Domænebestyrelsens 
arbejde, handlingsplan etc. 
 

 
 
 

 
 

   
”Domænet er kendetegnet af en række 
digitaliseringsinitiativer, som har påvist 
gode potentialer for offentlige 
effektiviseringer, bedre borgerservice og 
udvikling af nye forretningsmuligheder for 
private virksomheder. Bestyrelsens 
arbejde vil derfor bl.a. tage 
udgangspunkt i en række eksisterende 
digitaliseringsinitiativer på området, samt 
prioritere følgende:” 
 

-------------------- ------ 

a) ”Udbredelse af udvalgte initiativer 
indenfor bolig, bygning og forsyning 
til en sammenhængende indsats, 
der gør det muligt at høste 
effektiviseringsgevinster og skabe 
grundlaget for nye private 
forretningsmuligheder” 

Domænebestyrelsen har sat fokus på udvikling 
af den digitale infrastruktur der er en 
forudsætning for fuld digital håndtering af 
bygninger fra vugge til grav. Der er påvist et 
meget stort effektiviseringspotentiale ved 
udvikling af infrastrukturen.  
 
Initiativerne i Domænebestyrelsens 
handlingsplan har grundlæggende dette sigte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) ”Gennemførelse af udvalgte 
projekter med store 
effektiviseringspotentialer, som 
digitalisering af byggeriet bl.a. ved, 
at byggebranchen anvender de 
samme digitale tegninger i alle faser 
af en byggeproces.” 

Det to største projekter vedr. digital indsamling 
af ejendomsoplysninger ifm. ejendomshandel 
(DIADEM) og digital byggesagsbehandling 
(DOB) har i høj grad fokus på effektivisering. 
 
Det indgår i Domænebestyrelsens strategi at 
understøtte brugen af 
BygningsInformationsModeller (BIM) i 
udveksling af bygningsinformationer. 
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Krav/mål 
- ”Citater”  fra kommissoriet  

 
Aktiviteter og initiativer 

DBBFs egen- 
vurdering 

c) ”Standardisering, 
kvalitetsforbedring, tilgængelighed 
og genbrug af data inden for 
domænebestyrelsens 
genstandsområde, herunder evt. 
sanering og samordning af registre.” 

Domænebestyrelsen har arbejdet for at skabe 
de rette rammer for genbrug af data og 
standardiseringsarbejde inden for domænet. 
Domænebestyrelsen har i forbindelse med sin 
strategi udpeget områder, hvor der vil være 
potentiale ved at arbejde med standardisering, 
genbrug og udpegelse af autoritative data.  
 
Standardiseringsarbejde er omfattende og der 
er endnu ikke etableret en egentlig 
organisatorisk ramme for 
standardiseringsarbejdet.  
 

 
 
 
 
 

 

d) ”Relationen mellem forsynings- og 
bygningsområdet, således at der 
skabes overblik over 
forsyningsområder og 
forsyningsplanlægning i relation til 
bygge- og handelsprocesser” 

Som led i Regeringens strategi for reduktion af 
energiforbruget i bygninger (vedtaget april 2009) 
er igangsat et initiativ der har til formål at få 
etableret et landsdækkende system med 
oplysninger om faktisk energiforbrug (som 
målt/aflæst) foruden at det undersøges om det 
er mulig at beregne et standardenergiforbrug ud 
fra registeroplysninger. Erhvervs- og 
Byggestyrelsen er initiativtager. 
 
Herudover er: 
> der udarbejdet forslag til et projekt, der giver 
adgang til data fra energimærkningen af 
bygninger med Energistyrelsen som 
initiativtager. 
> arbejdet i Erhvervs- og Byggestyrelsen med at 
udvide Ledningsejerregistret (LER) til at dække 
alle arealer er blevet fulgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

e) ”Gennem digitalisering at give 
borgerne bedre muligheder for at 
blive inddraget i processer knyttet til 
bolig og bygninger (fx byggeri og 
handel). Herved kan der 
identificeres og opstå behov for 
udvikling af nye digitale services.” 

 

I de to største projekter vedr. digital 
indsamlingen af ejendomsoplysninger ifm. 
ejendomshandel (DIADEM) og digital 
byggesagsbehandling (DOB) bliver der taget et 
par store skridt i retning af digital selvbetjening 
og inddragelse af borgerne i forbindelse med 
byggeri og handel. 

 
 
 
 

 

f) ”At understøtte, at ”Min bolig”- 
temaet på borger.dk skal give én 
samlet digital indgang til information 
og selvbetjening på både leje- og 
ejerboligområdet.” 

Domænebestyrelsen har et tema/initiativ med 
dette formål.  
 
En arbejdsgruppe med Domænebestyrelsens 
medlemmer har i forbindelse med E-dag 3 
undersøgt om der er nye løsninger, der kan 
præsenteres på Borger.dk. 
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Krav/mål 
- ”Citater”  fra kommissoriet  

 
Aktiviteter og initiativer 

DBBFs egen- 
vurdering 

g) ”Øget digitalisering af 
ejendomshandel gennem bl.a. 
genbrug af data i forbindelse med 
ejendomshandel, samt digitalisering 
af arbejdsgange og processer.” 

 

Projektet vedr. digital indsamling af 
ejendomsoplysninger ifm. ejendomshandel 
(DIADEM) er målrettet dette formål. 

 

h) ”Digitalisering og effektivisering af 
byggemodningsprocessen bl.a. ved 
at tænke forsyningskilder som vand, 
kloak, el og tele til boliger og 
virksomheder ind fra begyndelsen af 
et byggeri.” 

  

Med hensyn til ”forsyning” har der været fokus 
på energiforsyning i bygninger mens de øvrige 
forsyningsaspekter kun i mindre grad har været 
prioriteret. Mht. sidstnævnte er det formentlig en 
konsekvens af at bestyrelsen ud over 
Energistyrelsen kun i ringe grad har 
repræsentanter for forsyningsområdet.  
 

 

i) ”Forholde sig til processerne 
omkring vurdering af fast ejendom 
fremadrettet.” 

Forenkling af ejendomsvurderingen har været 
initiativ i domænebestyrelsens handlingsplan.  
Initiativet er dog ikke iværksat. 
 

 

 

Øvrig forsyning: 

Energiforsyning: 
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Bilag 2. Oversigt over initiativer i Domænebestyrelsens handlingsplaner 
 
De initiativer som har været i Domænebestyrelsens handlingsplaner for 2009, 2010 og 2011 er 
nævnt nedenfor. Der er anført titel, ansvarlig, medvirkende, finansieringskilde og budget. 
 

1. Initiativ: Digitalisering af Offentlig Byggesags behandling (DOB) 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: KL, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus 
Kommuner. 

 
Finansieringskilder: ABT-fonden 75%, egenfinansiering 25% 
Budget: 20 mio.kr.  

2. Initiativ: Digital adgang til oplysninger i forb indelse med ejendomshandel 
(DIADEM) 
Ansvarlig.: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende.: I projektet medvirker KL, Danmarks Miljøportal, Domstolsstyrelsen, SKAT, 
Vejdirektoratet, By- og Landskabsstyrelsen, samt Kort- og Matrikelstyrelsen  

 
Finansieringskilder: Gebyrfinansiering iht. aktstykke 163, Erhvervs- og Byggestyrelsen er 
økonomisk ansvarlig 
Budget: 102 mio.kr. til udvikling  

3. Initiativ: Etablering af elektronisk huslejeregi ster 
Ansvarlig: Socialministeriet og Landsbyggefonden. 
Medvirkende: Beskæftigelsesministeriet, KL, Boligselskabernes Landsforening, Udbetaling 
Danmark m.fl. 

 
Finansieringskilder: Uafklaret 
Budget: 5 mio. kr. til udbud og udvikling, herefter 0,5 mio. kr. årligt til drift 

 

4. Initiativ: En sammenhængende vision for Digital Forvaltning inden for bygge- 
og bygningsområdet 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Domænebestyrelsens medlemmer. 

 
Finansieringskilder: Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklingsmidler 
Budget: Indeholdt i Erhvervs- og Byggestyrelsens budget for Domænebestyrelsens 
sekretariat jf. afsnit 5 

 

5. Initiativ: Strategi for digital håndtering af By gninger fra vugge til grav 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Domænebestyrelsens medlemmer. 

 
Finansieringskilder: Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklingsmidler 
Budget: Indeholdt i Erhvervs- og Byggestyrelsens budget for Domænebestyrelsens 
sekretariat jf. afsnit 5 
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6. Initiativ: Forenkling af ejendomsvurderingen 
Ansvarlig: Skat 
Medvirkende: I forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelse vil der være behov for 
koordinering med eksterne parter herunder EBST, KL, KMS, DSST og BLST 

 
Finansieringskilder: Ikke gennemført 
Budget: --- 

7. Initiativ: Energidata 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og energiselskaber 

 
Finansieringskilder: Erhvervs- og Byggestyrelsens udviklingsmidler + alm. bevilling 
Budget: 0,4 mio. kr. foranalyser og 2,0 mio. kr. til udvikling 

8. Initiativ: Udvidelse af Ledningsejerregistret (L ER) 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
Finansieringskilder: I Erhvervs- og Byggestyrelsens løbende LER-budget 
Budget: --- 

9. Initiativ: Boligejer.dk/OIS.dk 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Øvrige aktører inddrages i forhold til de konkrete udviklingstiltag.  

 
Finansieringskilder: I Erhvervs- og Byggestyrelsens løbende budget vedr. boligejer.dk hhv. 
OIS 
Budget: --- 

10. Initiativ: Arbejdsgruppe vedr. eDag3 og borger. dk 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Domænebestyrelsens medlemmer 

 
Finansieringskilder: I Erhvervs- og Byggestyrelsens løbende web-budget 
Budget: --- 

 

11. Initiativ: BBR - Datakvalitet og samordning 
Ansvarlig: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Domænebestyrelsens medlemmer 

 
Finansieringskilder: I Erhvervs- og Byggestyrelsens løbende BBR-budget 
Budget: --- 

 

12. Initiativ:  Genbrug af data og standardiserings indsatsen 
Ansvar: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: IT- og Telestyrelsen  

 
Finansieringskilder: Erhvervs- og Byggestyrelsens udviklingsmidler 
Budget: Indeholdt i EBSTs budget for Domænebestyrelsens sekretariat jf. afsnit 5 
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13. Initiativ: Harmonisering af arealbegrebet 
Ansvar: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Aalborg Universitet, Domænebestyrelsens medlemmer 
 
Finansieringskilder: EBST udviklingsmidler 
Budget: 0,5 mio. kr. til analyse og projektansøgning 

 

14. Initiativ: Businesscase vedr. bygningsgeokodnin g 
Ansvar: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Kort & Matrikelstyrelsen 

 
Finansieringskilder: EBST udviklingsmidler samt medarbejderressourcer fra EBST og KMS 
Budget: 0,4 mio. kr. til analyser og rapporter 
 

15. Anvendelse af data fra energimærkningen af bygn inger 
Ansvarlig: Energistyrelsen 
Medvirkende: Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SeeB) KL, Socialministeriet, 
Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
Finansieringskilder: Uafklaret, Energistyrelsen ansvarlig for projektansøgningen 
Budget: ca. 2,5 – 3 mio. kr. 
 

16. Initiativ: Genbrug af bygningsarealdata 
 
Ansvar: Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende: Domænebestyrelsens medlemmer 
 
Finansieringskilder: 

Foranalyse – EBST udviklingsmidler 
Udviklingsprojekt – Håndteres via den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, 
EBST ansvarlig for projektansøgning 

 
Budget: 
 Foranalyse – 0,4 mio. kr. til analyse og rapport 
 Udviklingsprojekt – 7,5 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 

 


