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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentets formål er at beskrive forretningsprocesserne i Ejendomsdataprogrammet (GD1), 

som er en del af Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

2012-2015.  

 

Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets målarkitektur. 

1.2 Metode 

Den samlede metode for grunddataprogrammet er beskrevet i dokumentet: Proces og metode 

ifb. gennemførelse af grunddataprogrammet (delprogram 1 & 2).  

 

Målarkitekturen beskriver delprogrammets overordnede arkitektur gennem processer, 

begreber og systemer. I dette dokument, er der fokus på Procesoverblik og Processer set 

udefra (jf. Figur 1). En del af Procesoverblikket er illustreret og beskrevet i management 

summary i det overordnede Målarkitektur dokument.  

 

 

Figur 1.  Procesfokus i Målarkitektur 

1.2.1 Procesoverblik 

Procesoverblikket er et højniveau-perspektiv på forretningsprocesserne passende grupperet i 

hovedprocesser. Det dokumenterer den fælles forståelse på tværs af myndigheder både 

visuelt og i form af beskrivelser. 
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Udgangspunktet er de processer, der blev identificeret i forbindelse med foranalysen til GD1. 

Herudfra er de hovedprocesser og processer, der er i scope i delprogrammet, fastlagt. 

 

Figur 2. Hovedprocesser - eksempel 

 

Hovedprocesser navngives og fungerer først og fremmest som en indholdsfortegnelse og en 

”knagerække”, så de mere detaljerede procesbeskrivelser (set udefra og indefra) kan hægtes 

op og ses i den rette sammenhæng. 

Figur 3. Processer under hovedprocessen - eksempel 

 

Hovedprocesser beskrives med følgende skabelon:   

Navn Navn på hovedprocessen 

Beskrivelse Kort beskrivelse af hovedprocessen 

Består af Liste af processer  

 

Hver enkelt proces under hovedprocessen beskrives udefra. 

1.2.2 Den enkelte proces set udefra 

Denne beskrivelse viser hvad den enkelte proces gør forretningsmæssigt. Det viser de 

forskellige aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. 

Målet er at give et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører og  

dokumentere den fælles forståelse mellem myndighederne både visuelt og i form af 

beskrivelser. 

Fokus er informationsstrømme til og fra aktørerne. Beskrivelsen holdes fri af, hvordan 

processen er it-understøttet, og kan ses mere som en overordnet beskrivelse af  

forretningsservices. 

Hovedproces 1 

Hovedproces 2 

Hovedproces 3 



Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag C:  Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 

 
 - 6 af 23 -  MBBL-REF: 2012-271 

 

 

 

Udgangspunktet for denne modellering er procesarbejdet fra foranalysen til GD1. Der vil på de 

fleste områder være tale om en præcisering og kvalitetssikring af arbejdet derfra. 

 

Procesdiagram (BPMN) 
Den grafiske notationsstandard BPMN (”Business Proces Model and Notation”) fra OMG (se 

www.omg.org) benyttes til visuel beskrivelse af forretningsprocesser. 

I diagrammerne  er hver aktør repræsenteret med en BPMN ”pool” og der benyttes  få 

udvalgte BPMN symboler til grafisk at beskrive processen. 

Processer beskrives med følgende skabelon: 

Navn Navn på Hovedproces: Processen   

Startbetingelse 
(hændelser) 

Vigtigste hændelser der udløser processen.   

Hvad skal være opfyldt for at processen kan starte? 

Beskrivelse Kort beskrivelse af processen 

Aktiviteter  Kort beskrivelse af aktiviteter og interaktionen mellem disse. 

Slutresultat(er) Resultater af processen 

Ajourføringsservices  

Hændelser  

 

1.3 Proces 

Etablering af et procesoverblik samt modellering af processer set udefra er gennemført i 

følgende trin i perioden fra d. 01 12 2012 til d. 21 02 2013:   

1. Etablering af et procesoverblik for delprogrammet. 
GD1  sekretariatet har udarbejdet et procesoverblik (hovedprocesser og processer), 

der er anvendt som grundlag for modelleringen af processer set udefra. 

2. Udkast til processer set udefra. 
GD1 sekretariatet har udarbejdet et udkast til processer set udefra for de 

hovedprocesser, der er identificeret i overblikket. 

For de fleste processer er det en præcisering af arbejdet fra foranalyse projektet.  

3. 1. workshop afholdt tirsdag d. 15. januar 2013  – Gennemgang af udkast til 
processer set udefra (BBR-registreringer – byggesag og ejendomsdannelse). 
Processerne set udefra blev gennemgået, og der gennemførtes en dialog om disse 

med præcisering af forskellige detaljer. 

Deltagere: MBBL, GST, KL, KOMBIT, Odense Kommune, Kerteminde Kommune 

4. Dokumentation og bearbejdning af 1. workshops resultater. 
Resultaterne fra 1. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af GD1 sekretariatet.  

Dokumentationen af processer set udefra (ejendomsdannelse, BBR-registreringer og 

ejerskifte) blev udsendt som oplæg til 2. workshop. 

5. 2. workshop afholdt torsdag d. 24. januar 2013  – Gennemgang af udkast til alle 
ejendomsdata-processerne set udefra. 
GD1 sekretariatet præsenterede de enkelte processer, og der gennemførtes en dialog 

om disse med præcisering af forskellige detaljer. 
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På workshoppen blev procesoverblikket verificeret, idet det blev bekræftet,  at alle 

relevante processer er med, og diagrammerne giver et dækkende billede heraf. 

Deltagere: MBBL, GST, KL, KOMBIT, Odense Kommune, Kerteminde Kommune, SKAT 

6. Dokumentation og bearbejdning af 2. workshops resultater. 
Resultaterne fra 2. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af GD1 sekretariatet.  

Procesmodeller med tilhørende beskrivelse sendtes til kvalitetssikring hos de 

forskellige aftalepartnere. 

7. Bearbejdning af review kommentarer. 
Review kommentarer blev indsamlet og behandlet. Der blev lavet en log over hver 

enkelte kommentar med beskrivelse af, hvorledes denne håndteres i 

procesmodellerne. 

Reviderede procesmodeller med den tilhørende log over review kommentarer 

behandles på 3. workshop. 

8. 3. workshop afholdt torsdag d. 21.februar 2013– Godkendelse af processer set 
udefra. 
Procesbeskrivelser med tilhørende review kommentarer blev behandlet, med det 

formål at opnå enighed om disse mellem delprogrammet og de forskellige 

aftalepartnere. 

Deltagere: MBBL, GST, KOMBIT, Odense Kommune, Kerteminde Kommune, SKAT 

9. Indarbejdelse i målarkitektur. 
De nu godkendte processer set udefra bliver indarbejdet i målarkitektur dokumentet 

af GD1 sekretariatet. 

Målarkitekturen er med udgangspunkt i revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med 

løsningsarkitekturer, en revideret implementeringsplan mv. opdateret maj 2015. 

Grundlaget for denne opdatering er etableret gennem en række mindre workshops og skriftlig 

dialog mellem Ejendomsdataprogrammets registerprojekter. 

 

Modellering af processer set indefra gennemføres af den enkelte aftalepartner. Processen 

herfor beskrives ikke nærmere her. 

1.4 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet; 

• Kapitel 2 – Procesoverblik. 
Indeholder et overblik over hovedprocesserne i relation til delprogrammet. 

• Kapitel 3 – Processer ift. ejendomsdannelse. 
Indeholder  de processer og registreringer, der er knyttet til at oprette, nedlægge og 

forandre en fast ejendom. 

• Kapitel 4 – Processer ift. ejerskifte 
Indeholder  de processer, der er knyttet til at registrere ændringer af ejerforholdene 

vedr. fast ejendom. 
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2. Procesoverblik 

2.1 Overblik 

Processerne i scope af ejendomsdataprogrammet er de statslige og kommunale processer, der 

indgår i myndighedernes forvaltning af ejendomsområdet. De udvalgte processer er 

kendetegnet ved, at de skaber og/eller anvender data fra grunddataregistrene Matriklen, BBR 

og Ejerfortegnelsen. 

 

 Figur 4. Hovedprocesser – Ejendomsdataprogrammet 

Processerne er opdelt i fem hovedprocesser, hvor de tre første er kerneprocesser og de sidste 

to er støtteprocesser: 

1. Ejendomsdannelse 

2. Registreringer i forhold til BBR  

3. Ejerskifte 

 

4. Distribution af grunddata 

5. Administration af grunddata 

Opdelingen er dels foretaget ud fra faglige hensyn om at samle beslægtede opgaver i en pakke 

og dels ud fra hensynet til pakkernes relevans for de deltagende myndigheder. 

I foranalysen til ejendomsdataprogrammet var der yderligere fokus på to områder: 

• Kommunal ejendomsskat og bidrag 

• Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat 

Disse processer er imidlertid uden for scope af det videre forløb. De data, som disse processer 

anvender fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen, skal imidlertid fortsat 

være til rådighed. 
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2.2 Hovedprocesser 

Navn Ejendomsdannelse 

Beskrivelse Ejendomsdannelsen omfatter de processer og registreringer, der er knyttet til 

at oprette, nedlægge og forandre en fast ejendom. 

Der ses i denne sammenhæng bort fra ejendomme der udelukkende består af 

umatrikulerede arealer.  

Består af • Matrikulær forandring 

• Ejerlejlighedsopdeling og forandring 

• Oprettelse af BPFG (kommunen) 

• Stedfæstelse af BPFG (Landinspektør) 

 

Navn Ejerskifte 

Beskrivelse Ejerskifte omfatter de processer, der er knyttet til at registrere ændringer af 

ejerforholdene vedr. fast ejendom. 

Den hyppigste årsag til at der sker ændringer af en fast ejendoms ejerforhold 

er, at ejendommen helt eller delvis overdrages til nye ejere. Til trods for at der 

ikke er et lovkrav om tinglysning af ejerskifter, tinglyses langt den overvejende 

del af ejerskifterne. Da ikke alle ejerskifter tinglyses, er der behov for at 

håndtere begge former for ejerskifte. 

Ejendomsejere har i forskellige sammenhæng behov for at lade en 

administrator håndterer henvendelser fra f.eks. offentlige myndigheder. Derfor 

kan der tilknyttes administratoroplysninger til ejerskabet. 

Består af • Registrering af ejerskifte via Digital Tinglysning 

• Registrering af ejerskifte via kommunen 

• Vedligeholdelse af ejendomsadministrator 

 

Navn Registreringer ift. BBR 

Beskrivelse Vedrører processer som medfører en registrering af bygninger og enheder i 

BBR 

Består af • Registreringer i BBR som følge af byggesag mv. 

 

Navn Udstilling af grunddata  

Beskrivelse Grunddata og hændelsesbeskeder om ændringer af grunddata skal stilles til 

rådighed for interessenterne. 

Består af • Udstil ejendomsdata 

• Udstil ejerskabsdata 

• Udstil BBR-data 

• Udstil sammenstillede data 

 

• Udstil hændelser på ejendomsdata 

• Udstil hændelser på ejerskifte 

• Udstil hændelser på BBR-registreringer 
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Navn Administration af grunddata  

Beskrivelse Periodisk skal dataforvalterne foretage kvalitetskontrol på grunddata. 

Består af • Tjek af datakvalitet 

 

2.3 Procesbeskrivelser 

I de efterfølgende kapitel 3 og 4 beskrives ovennævnte processer i relation til hhv. 

”Ejendomsdannelse” og ”Ejerskifte”. 

Processer i relation til ”Registreringer ift. BBR” beskrives ikke i dette bilag. Der er tale om 

interne processer omkring BBR, som afvikles uden store afhængigheder til andre ejendoms 

grunddataregistre. 

Processer i relation til ”Distribution af grunddata” og ”Administration af grunddata” beskrives i 

anden kontekst og er derfor heller ikke medtaget her. 

 

Procesbeskrivelsen er ikke detaljeret i forhold til eventuelle tilbageløb ved fejl m.m.  

Der udestår eventuelt en modellering af en generel proces for håndtering af fejlrettelser, som 

slår igennem på tværs af registrene. 
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3. Processer ift. ejendomsdannelse 

3.1 Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 

 

Figur 5. Matrikulær forandring. 

 

Navn Ejendomsdannelse: Matrikulær forandring af Samlet fast ejendom 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Landinspektør modtager en anmodning fra 

Ejer om en matrikulær forandring. 

Beskrivelse Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at gennemføre 

ændringer af matrikulære skel, herunder dannelse af nye bestemte faste 

ejendomme.  Aktiviteterne indbefatter såvel kommunernes som 

matrikelmyndighedens sagsbehandling, registrering og godkendelse af de 

ansøgte matrikulære ændringer, herunder håndtering af de relevante 

registerdata og identifikationer. Det sikres, at den matrikulære forandring 

håndteres ift. BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog. 

Ejer kan under hele processen indtil Sagen er  endelig godkendt hos 

Matrikelmyndigheden vælge at opgive Sagen. 

Aktiviteter  #1 - Opret sag og tilknyt BFE, Jordstykker mv. (Landinspektør) 

Landinspektør undersøger anmodningen og opretter en Sag i Matrikel-

registret og tilknytter de Bestemte faste ejendomme og Jordstykker, som 

Sagen omfatter. 

Landinspektør opretter foreløbige adgangspunkter i DAR, såfremt der er 

tale om udstykning, skelforandring mv. 

Ved en udstykning initieres Ejerfortegnelsen af Matrikelregistret med det 
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udstykkende Ejerskab som Faktisk Ejer af de nye foreløbige ejendomme.  

Sagen, de foreløbige BFE’er og de dertil hørende Faktiske ejere udstilles 

på Datafordeleren sammen med de dertil hørende hændelsesbeskeder. 

Er der tale om en udstykning eller lign., hvor der er eksisterende 

Bygninger som skal indplaceres på de nye/ændrede Jordstykker, retter 

Landinspektøren henvendelse til Ejer med henblik på at denne skal 

indplacere disse Bygninger på de korrekte Jordstykker i henhold til 

udstykningen. 

#2 – Placer bygninger på Jordstykker (Ejer) 

Ejer eller dennes rådgiver (fx en Landinspektør) indplacerer eksisterende 

Bygninger på de nye Jordstykker i henhold til en udstykning mv. 

Denne indplacering foretages via en BBR-selvbetjeningsløsning. 

De opdaterede BBR-objekter udstilles på Datafordeleren sammen med de 

dertil hørende hændelsesbeskeder. 

#3 – Udfør kontrol og dokumentation (Landinspektør) 

Landinspektøren udfører derefter den nødvendige kontrol (matrikulære 

forhold, tilknyttede adresser etc.) og udarbejder den tilhørende tekniske 

og formelle dokumentation, dels i egne systemer og dels i 

Matrikelregistret via LSP klienten. 

En forudsætning for at denne kontrol og dokumentation kan gennemføres 

fuldt ud er, at Ejer har indplaceret evt. eksisterende Bygninger på de 

relevante Jordstykker. 

#4 – Anmod om kommunal godkendelse (Landinspektør) 

Hvis der skal foretages en kommunal godkendelse, sendes udstyknings-

kontrolskema og tilhørende dokumentation i høring hos Kommunen. 

Dette sker ved at alle relevante formelle og tekniske sagsoplysninger, 

herunder oplysninger om evt. fremtidige skel, gøres tilgængelige for 

Kommunen via Myndighedsklienten. 

Kommunen adviseres herom gennem en mail. 

Sagen skifter hermed status, som udstilles på Datafordeleren sammen 

med en dertil hørende hændelsesbesked. 

#5 – Foretag kommunal godkendelse (Kommunen) 

Kommunen igangsætter en godkendelsesaktivitet – enten på baggrund af 

den modtagne mail eller på baggrund af en kommunal it-løsning, som 

”lytter” på hændelsesbeskeder med skift af sagsstatus. 

Kommunen foretager den nødvendige godkendelse, og giver deres svar 

tilbage i udstykningskontrolskemaet i Myndighedsklienten. Godkendelsen 

kan omfatte en kommunal høringsproces. 

I forbindelse med godkendelsen sikrer Kommunen, at der er oprettet de 

korrekte Adgangspunkter og Adresser evt. i status foreløbig. 

Derudover igangsætter kommunen en foreløbig registrering af BBR-

oplysninger på Grund (Vand, afløb mv.) svarende til typen af forandring. 

Denne opdatering af foreløbig Grund i BBR sker på baggrund af en 
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hændelsesbesked fra Matriklen i relation til den matrikulære forandring. 

Opdaterede Adresser, Adgangspunkter samt evt. opdaterede BBR-

oplysninger udstilles på Datafordeleren med de dertil hørende 

hændelsesbeskeder. 

#6 – Anmod om endelig registrering (Landinspektør) 

Landinspektøren vurderer kommunens svar og foretager evt. nødvendige 

rettelser. Når Landinspektøren vurderer, at Sagen er fuldt oplyst, og at 

Kommunens godkendelse er sket på det foreliggende grundlag, anmoder 

landinspektøren Matrikelmyndigheden om endelig registrering af de 

matrikulære ændringer. 

Sagen skifter hermed status, som udstilles på Datafordeleren sammen 

med en dertil hørende hændelsesbesked. 

#7 – Valider forandring (Matrikelmyndighed) 

Matrikelmyndigheder vurderer den modtagne Sag. Dette omfatter 

forskellige formelle og tekniske kontroller.  

Nogle matrikulære forandringer kan ikke registreres i Matriklen, hvis der 

er tinglyst rettigheder, som er til hinder herfor. Disse Sager sendes til 

kontrol hos Tinglysningsretten. 

Hvis Sagen kan godkendes af Matrikelmyndigheden og der ikke findes  

rettigheder. der er til hinder for registreringen, sendes sagen til endelig 

registrering i Matriklen. 

#8 – Endelig registrering af forandring (Matrikelmyndighed) 

De nye og ændrede Bestemte faste ejendomme gøres gældende, og 

udstilles på Datafordeleren, mens dem der tidligere var gældende, gøres 

historiske. Der udsendes tilhørende hændelsesbeskeder. 

Foreløbige BBR-registreringer gøres gældende på baggrund af denne 

hændelsesbesked. 

Derudover udsender Matriklen registreringsmeddelelser til relevante 

aktører (SKAT, Tinglysningsretten m.fl.). 

Tinglysningsretten registrerer på baggrund heraf adkomstforhold til evt. 

nye ejendomme, og udsender tinglysningsmeddelelser på baggrund heraf. 

Ejerfortegnelsen opdateres med Tinglyst ejer og Faktisk ejer på baggrund 

af denne tinglysningsmeddelelse. 

Slutresultat(er) Der er registreret en matrikulær forandring i Matriklen. 

Ajourføring-
services 

Processen anvender – udover de interne ajourføringer via registrenes 

klienter samt ajourføringer via BBR-selvbetjeningsløsning – følgende 

ajourføringsservices fra andre registre: 

Matriklen ift. Ejerfortegnelsen: 

• Kopier ejerskab (aktivitet #1) – Faktisk ejer til foreløbige BFE. 

• Slet ejerskab (aktivitet #1, #3, #4 og #6) – ved opgivelse af Sag. 

Matriklen ift. DAR: 

• Opret adgangspunkt (aktivitet #1) – anvendes ved nye BFE. 

• Opdater adgangspunkt (aktivitet #1) – anvendes ved nye BFE. 



Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag C:  Processer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 

 
 - 14 af 23 -  MBBL-REF: 2012-271 

 

 

 

BBR ift. DAR: 

• Opret adgangspunkt (aktivitet #5) – anvendes ift. Bygninger. 

Hændelser Udover startbetingelsen og interne hændelsesbeskeder anvender 

processen ikke hændelsesbeskeder fra andre processer/eksterne 

systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 

 

3.2 Ejerlejlighedsopdeling og forandring 

 

Figur 6 Ejerlejlighedsopdeling og forandring. 

 

Navn Ejendomsdannelse: Ejerlejlighedsopdeling og forandring 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Landinspektør modtager en anmodning fra 

Ejer om en ejerlejlighedsopdeling og/eller ejerlejlighedsforandring. 

Beskrivelse Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at gennemføre 

ændringer af ejerlejligheder, herunder dannelse af nye ejerlejligheder ifb. 

en ejerlejlighedsopdeling.  Aktiviteterne indbefatter såvel kommunernes 

som matrikelmyndighedens sagsbehandling, registrering og godkendelse 

af de ansøgte matrikulære ændringer, herunder håndtering af de 

relevante registerdata og identifikationer. Det sikres, at 

ejerlejlighedsopdeling/forandring håndteres ift. BBR, Ejerfortegnelse og 

Tingbog. 

Ejer kan under hele processen indtil Sagen er indsendt til endelig 

godkendelse hos Matrikelmyndigheden vælge at opgive Sagen. 
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Aktiviteter  #1 – Opret Sag og foreløbige Ejerlejligheder (Landinspektør) 

Landinspektør undersøger anmodningen og opretter en Sag i Matrikel-

registret og tilknytter de Bestemte faste ejendomme, som Sagen 

omfatter. 

Landinspektør opretter Ejerlejligheder i Matrikelregistret identificeret 

med et BFE-nummer i status ”Foreløbig”.  

Der beregnes en beliggenhedsadresse til disse. 

Ved nye foreløbige Ejerlejligheder initieres Ejerfortegnelsen af 

Matrikelregistret med det udstykkende Ejerskab som Faktisk Ejer af de 

nye foreløbige ejendomme.  

#2 Udfør kontrol og dokumentation (Landinspektør) 

Landinspektøren udfører derefter den nødvendige kontrol (matrikulære 

forhold, tilknyttede adresser etc.) og udarbejder den tilhørende tekniske 

og formelle dokumentation, dels i egne systemer og dels i 

Matrikelregistret via LSP klienten. 

#3 – Opret forslag til Enheder (Ejer) 

Ejer eller dennes rådgiver (fx en Landinspektør) opretter et forslag til 

enhedsopdeling via en BBR-selvbetjeningsløsning. 

Enhedsopdelingen opdelingen oprettes i BBR i status ”foreløbig. 

#4 – Godkend enhedsopdeling (Kommunen) 

På baggrund af en advisering fra BBR om oprettelse af foreløbige enheder, 

godkender/færdiggør Kommunen denne opdeling – evt. ved at tilføje 

supplerende BBR oplysninger. 

Kommunen sikrer i den forbindelse, at der til de enkelte enheder er 

tilknyttet en adresse i DAR. 

De opdaterede BBR-objekter udstilles på Datafordeleren sammen med de 

dertil hørende hændelsesbeskeder. 

#5 – Tildel BFE til enheder og bygninger (Landinspektør) 

Via Landinspektørklienten og en BBR ajourføringsservice tildeler 

Landinspektøren BFE-numre til de primære enheder mv. i BBR. 

De opdaterede BBR-objekter udstilles på Datafordeleren sammen med de 

dertil hørende hændelsesbeskeder. 

#6 – Anmod om endelig registrering (Landinspektør) 

Når Landinspektøren vurderer, at Sagen er fuldt oplyst, anmoder 

landinspektøren Matrikelmyndigheden om endelig registrering af de 

matrikulære ændringer. 

Sagen skifter hermed status, som udstilles på Datafordeleren sammen 

med en dertil hørende hændelsesbesked. 

#7 – Valider forandring (Matrikelmyndighed) 

Matrikelmyndigheder vurderer den modtagne Sag. Dette omfatter 

forskellige formelle og tekniske kontroller.  
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Nogle forandringer kan ikke registreres i Matriklen, hvis der er tinglyst 

rettigheder, som er til hinder herfor. Disse Sager sendes til kontrol hos 

Tinglysningsretten. 

Hvis Sagen kan godkendes af Matrikelmyndigheden og der ikke findes  

rettigheder. der er til hinder for registreringen, sendes sagen til endelig 

registrering i Matriklen. 

#8 – Endelig registrering af forandring (Matrikelmyndighed) 

De nye og ændrede Bestemte faste ejendomme gøres gældende, og 

udstilles på Datafordeleren, mens dem der tidligere var gældende, gøres 

historiske. Der udsendes tilhørende hændelsesbeskeder. 

Foreløbige BBR-registreringer gøres gældende på baggrund af denne 

hændelsesbesked. 

Derudover udsender Matriklen registreringsmeddelelser til relevante 

aktører (SKAT, Tinglysningsretten m.fl.). 

Tinglysningsretten registrerer på baggrund heraf adkomstforhold til evt. 

nye ejendomme, og udsender tinglysningsmeddelelser på baggrund heraf. 

Ejerfortegnelsen opdateres med Tinglyst ejer og Faktisk ejer på baggrund 

af denne tinglysningsmeddelelse. 

Slutresultat(er) Der er registreret en ejerlejlighedsopdeling og/eller 

ejerlejlighedsforandring i Matriklen og i BBR. 

Ajourføring-
services 

Processen anvender – udover de interne ajourføringer via registrenes 

klienter samt ajourføringer via BBR-selvbetjeningsløsning – følgende 

ajourføringsservices fra andre registre: 

Matriklen ift. Ejerfortegnelsen: 

• Kopier ejerskab (aktivitet #1) – Faktisk ejer til foreløbige BFE. 

• Slet ejerskab (aktivitet #1, #2, #5 og #6) – ved opgivelse af Sag. 

BBR ift. DAR: 

• Tildel Adresse til Enhed (aktivitet #4) 

Matriklen ift. BBR: 

• Tildel BFE til Enhed (aktivitet #5) 

Hændelser Udover startbetingelsen og interne hændelsesbeskeder anvender 

processen ikke hændelsesbeskeder fra andre processer/eksterne 

systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 
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3.3 Oprettelse af BPFG via kommunen 

 

Figur 7 Oprettelse af Bygning på fremmed grund via kommunen. 

 

Navn Ejendomsdannelse: Oprettelse af BPFG via kommunen 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Kommunen modtager en anmodning fra Ejer 

om oprettelse af en Bygning på fremmed grund. 

Beskrivelse Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at oprette en BPFG i 

Matrikelregistret. Oprettelsen foretages af Kommunen via en 

ajourføringsservices stillet til rådighed af Matrikelregistret. 

Processen vil ofte være en del af Kommunens byggesagsbehandling. 

Aktiviteter  #1 – Ajourfør Bygning i BBR (Kommunen) 

Kommunen undersøger anmodningen og opretter – hvis denne kan 

godkendes – en ny Bygning i BBR, eller alternativt udpeger den 

eksisterende Bygning, som anmodningen drejer sig om. 

#2 – Opret BPFG i Matriklen (Kommunen) 

Kommunen opretter via en ajourføringsservices i Matrikelregistret en ny 

BPFG
1
 og knytter det dertil hørende BFE-nummer til Bygning i BBR. 

Kommunen medsender ejerinformationer i ajourføringsservicen, og 

Matrikelregistret initierer Ejerfortegnelsen med disse ejeroplysninger. 

De opdaterede objekter i BBR, Matrikelregister og Ejerfortegnelse 

udstilles på Datafordeleren sammen med de dertil hørende 

hændelsesbeskeder. 

Slutresultat(er) Der er registreret en BPFG i Matriklen og en tilhørende Bygning i BBR. 

Ajourføring-
services 

Processen anvender – udover de interne ajourføringer via registrenes 

klienter samt ajourføringer via BBR-selvbetjeningsløsning – følgende 

ajourføringsservices fra andre registre: 

BBR ift. Matriklen: 

• Opret Bygning på fremmed grund (aktivitet #2) 

Matriklen ift. Ejerfortegnelsen: 

• Opret ejerskab (aktivitet #2) – Faktisk ejer til BPFG. 

                                                           
1
 Der oprettes altid en ny BPFG – også selvom der er tale om en tilbygning til en eksisterende bygning. 
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Hændelser Udover startbetingelsen anvender processen ikke hændelsesbeskeder fra 

andre processer/eksterne systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 

 

3.4 Stedfæstelse af BPFG 

 

Figur 8 Stedfæstelse af Bygning på fremmed grund. 

 

Navn Ejendomsdannelse: Stedfæstelse af BPFG 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Landinspektør modtager en anmodning fra 

Ejer om en stedfæstelse af en BPFG. 

Beskrivelse Processen forudsætter, at BPFG skal være oprettet i forvejen i 

Matrikelregistret – om end Ejer ikke nødvendigvis kender til tilhørende 

BFE-nummer. Dette kan fx være tilfældet ved tidligere tinglyste BPFG, 

hvor ejendommen ikke har kunnet matchet med den tilsvarende BPFG i 

ESR på opstartstidspunktet. 

Landinspektøren sikrer sig, at BPFG findes registreret og foretager 

derefter en stedfæstelse af den pågældende ejendom. 

Såfremt BBR’s registreringer ikke er i overensstemmelse med denne BPFG 

i Matrikelregistret, er det Ejers ansvar at få dette bragt i orden.  

Aktiviteter  #1 – Kontroller at BPFG findes i Matriklen (Landinspektør) 

Landinspektør undersøger om den ønskede BPFG er registreret i 

Matrikelregistret – enten ved at Ejer angiver et BFE-nummer, som 

matcher registreringen i Matrikelregistret, eller ved at Ejer videregiver 

andre informationer (uden et BFE-nummer), som gør det muligt for 

Landinspektøren at matche Ejers informationer med en allerede 

registreret BPFG i Matrikelregistret. 

Kan Landinspektøren ikke finde den relevante BPFG i Matrikelregistret, 

skal han afvise opgaven og i stedet bede Ejer om at oprette den ønskede 

BPFG via Kommunen (”Proces #3 Opret BPFG via kommunen”). 

#2 – Stedfæst BPFG (Landinspektør) 

Landinspektør opretter en Sag i Matrikel-registret og tilknytter den 

Bestemte faste ejendom (BPFG), som Sagen omfatter. 
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Derefter foretager Landinspektøren en stedfæstelse af den med et BFE-

nummer identificerede BPFG. Der kan her være tale om en tidligere 

oprettet BPFG, som ikke er blevet stedfæstet, eller om en præcisering af 

en tidligere stedfæstet BPFG. 

Sagen og den tilhørende BPFG udstilles på Datafordeleren sammen med 

de dertil hørende hændelsesbeskeder. 

Såfremt der i BBR er relateret en Bygning til den pågældende BPFG, er alle 

registreringer tilendebragt. 

Er dette ikke tilfældet, skal Landinspektøren orientere Ejer om, at han skal 

få dette forhold bragt i orden via en BBR-selvbetjeningsløsning. 

#3 – Udpeg bygning til BPFG (Ejer) 

Ejer eller dennes rådgiver (fx en Landinspektør) udpeger den til en BPFG 

hørende og eksisterende Bygning. 

Denne udpegning foretages via en BBR-selvbetjeningsløsning. 

De opdaterede BBR-objekter udstilles på Datafordeleren sammen med de 

dertil hørende hændelsesbeskeder. 

Slutresultat(er) En eksisterende BPFG i Matrikelregistret er blevet stedfæstet. 

Ajourføring-
services 

Processen anvender – udover de interne ajourføringer via registrenes 

klienter samt ajourføringer via BBR-selvbetjeningsløsning – ingen 

ajourføringsservices fra andre registre: 

Hændelser Udover startbetingelsen anvender processen ikke hændelsesbeskeder fra 

andre processer/eksterne systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 
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4. Processer ift. ejerskifte 

4.1 Ejerskifte via Digital Tinglysning 

 

Figur 9 Ejerskifte via Digital Tinglysning. 

 

Navn Ejerskifte: Ejerskifte via Digital Tinglysning 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Ejer (eller en anmelder) retter henvendelse 

til Tinglysningsretten med anmodning om en tinglysning af 

adkomstforhold til en Bestemt fast ejendom. 

Beskrivelse Processen omfatter aktiviteter fra et tinglyst ejerskifte (adkomst) til dette 

tinglyste ejerskab er registreret i Ejerfortegnelsen.  

Aktiviteter  #1 – Tinglys ejerskifte (Tinglysningsretten) 

Tinglysningsretten undersøger anmeldelsen og kan den godkendes 

sendes en tinglysningsmeddelelse til Ejerfortegnelsen. 

Der kan i den forbindelse være tale om forskellige former for 

tinglysningsmeddelser: 

• Endeligt skøde / Betinget skøde 

• Bodeling / Betinget bodeling 

• Anden adkomst 

• Endelig indførsel af adkomst 

• Aflysning af betinget skøde 

• Ægtepagt adkomst 

• Skifteretsattest / Skifteretsattest ægtefælle 

• Meddelelse om tvangsauktion / Auktionsskøde 

• Ejendomsdom / Hævd 

#2 – Ajourfør tinglyst og faktisk ejer (Kommunen) 

På baggrund af den modtagne tinglysningsmeddelelse ajourfører 

Kommunen Ejerfortegnelsen med det nye ejerskab (Faktisk ejer gældende 

fra overtagelsesdatoen og Tinglyst ejer gældende fra anmeldelsesdato til 
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Tinglysningsretten). Dette kan ske maskinelt og/eller manuelt. 

De opdaterede objekter i Ejerfortegnelsen udstilles på Datafordeleren 

sammen med de dertil hørende hændelsesbeskeder. 

Slutresultat(er) Der er registreret et Ejerskifte i Ejerfortegnelsen. 

Ajourføring-
services 

Processen anvender ikke ajourføringsservices fra andre registre. 

Hændelser Udover startbetingelsen (anmeldelse til Tinglysningsretten med en 

efterfølgende tinglysningsmeddelelsen) anvender processen ikke 

hændelsesbeskeder fra andre processer/eksterne systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 

 

4.2 Ejerskifte via kommunen 

 

Figur 10 Ejerskifte via kommunen. 

 

Navn Ejerskifte: Ejerskifte via kommunen 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Kommunen modtager en anmodning fra en  

Ejer om oprettelse i Ejerfortegnelsen. 

Beskrivelse Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at ajourføre et 

ejerskifte ift. Faktisk ejer i Ejerfortegnelsen.  

Tinglyst ejerskifte kan ikke ajourføres via denne proces. 

Aktiviteter  #1 – Ajourfør Faktisk ejer (Kommunen) 

Kommunen undersøger henvendelsen og sikrer, at der er behørig 

dokumentation for ejerskiftet. Er dokumentationen ok, ajourføres den 

Faktiske ejer med virkning fra den angivne overtagelsesdato. 

Registrering af Tinglyst ejer i Ejerfortegnelsen påvirkes ikke af denne 

opdatering. 

De opdaterede objekter i Ejerfortegnelsen udstilles på Datafordeleren 

sammen med de dertil hørende hændelsesbeskeder. 

Slutresultat(er) Der er registreret et Ejerskifte i Ejerfortegnelsen. 

Ajourføring-
services 

Processen anvender ikke ajourføringsservices fra andre registre. 
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Hændelser Udover startbetingelsen anvender processen ikke hændelsesbeskeder fra 

andre processer/eksterne systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 

 

4.3 Vedligeholdelse af ejendomsadministrator 

 

Figur 11 Vedligeholdelse af ejendomsadministrator. 

 

Navn Ejerskifte: Vedligeholdelse af ejendomsadministrator 

Startbetingelse 
(Hændelse) 

Processen igangsætte ved at Kommunen modtager en anmodning fra en  

Ejer, Skifteret eller Fogedret om en ajourføring af Ejendomsadministrator 

i Ejerfortegnelsen. 

Beskrivelse Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at ajourføre 

Ejendomsadministrator i Ejerfortegnelsen. 

Dette kan ske på baggrund af en henvendelse fra: 

• Ejeren af ejendommen 

• Skifteretten ifb. administration af et dødsbo 

• Fogedretten ifb. administration af et konkursbo 

Aktiviteter  #4 - Ajourfør ejendomsadministrator (Kommunen) 

Kommunen undersøger henvendelsen og sikrer, at der er behørig 

dokumentation. Er dokumentationen ok, ajourføres oplysninger om 

ejendommens Ejendomsadministrator i Ejerfortegnelsen.  

De opdaterede objekter i Ejerfortegnelsen udstilles på Datafordeleren 

sammen med de dertil hørende hændelsesbeskeder. 

Slutresultat(er) Der er registreret en oprettelse, ændring eller nedlæggelse af en 

Ejendomsadministrator i Ejerfortegnelsen. 
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Ajourføring-
services 

• Processen anvender ikke ajourføringsservices fra andre registre. 

Hændelser Udover startbetingelsen anvender processen ikke hændelsesbeskeder fra 

andre processer/eksterne systemer. 

Der udstilles hændelsesbeskeder på Datafordeleren, når der sker en 

opdatering af data i registrenes udstillingsmodel. 

 


