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SIDE 3 

Projekt ‘Matriklens udvidelse’ 
Scope m.m. 

     

Alle ejendomstyper registreres i Matriklen: 
• Jordstykker (samlet fast ejendom) – registreres i forvejen i 

matriklen 
• Ejerlejligheder – flyttes fra tingbogen (og ESR) til matriklen 
• Bygninger på fremmed grund - flyttes fra tingbogen og ESR til 

matriklen 
• (Anlæg på havet – via registreringsmulighederne for bygninger på fremmed grund gøres det som noget nyt muligt at 

registrere og sikre anlæg på havet.) 

  
Ejendomsdatamodellen forenkles og gøres entydig – Bestemt Fast 
ejendom (BFE) etableres som det autoritative ejendomsbegreb. 
  
En tidlig og entydig identifikation af fast ejendom (BFE nummer), 
allerede fra ejendommens projektstadie, giver en øget sikkerhed i de 
mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, 
belånt og bebygget. Samme identifikation anvendes ved 
myndighedsbehandlingen under selve ejendomsdannelsen. 
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Scope - konkretisering 

SIDE 4 

Bølge 1 – dette projekt: 
 
• Etablere så det fungerer og sikre at der kan komme efterfølgende bølger, det vil bl.a. 

sige: 
• Registrere al fast ejendom på en ensartet måde – ensartede processer 
• Sikre at lovet gevinst kan høstes i Geodatastyrelsen  
• Sikre at kommuner kan høste gevinster ved forenklet proces og forbedret 

forelæggelsesgrundlag , herunder genbrug af oplysninger fra landinspektøren 
• Forbedre kvaliteten af registreringen 

• Datavasken og efterfølgende implementering af procedureregler 
• Definere nødvendig måldokumentationen for ejerlejligheder 

• Holde fokus på, at der er tale om udvidelse af det eksisterende. 
• Arbejde for et mere enkelt og vedligeholdelsesvenligt system 
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Organisering ‘Matriklens udvidelse’ 
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Løsningsarkitektur, Arkitekturprincipper 

• Centrale forretningsprincipper 

• Tidlig registrering af ejendomme i status foreløbig 

• Udstilling af hændelser ved statusskift på ejendom og sag 

• Unikt, stabilt BFE-nummer til alle ejendomme 
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Løsningsarkitektur, Forretningsmodel 
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Hændelser 
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 Grundlæggende forudsætninger: 

 Geodatastyrelsen foretager analyser og varetager koordineringen………. 

 De eksisterende registerejere har ansvaret for at bidrage til vasken ved at tilrette i de eksisterende registre …….. 

 ……BBR skal fremover anvende Matriklens ejendomsmodel………. 

 Principper for datavask 

 Prioritér sikker drift i både udviklings- og migreringsprocessen. 

 Datakvaliteten skal være kendt ved idriftsættelse i Matriklen, således at 

ejendomsbeskatning efter dette tidspunkt kan ske uhindret og uden senere overraskelser med inkonsistente data. 

 Successiv datavask med gradvis forbedring af datakvaliteten i nuværende registre[1]. 

 Ansvaret for fejlrettelser under datavasken ligger hos den hidtidige 
registeransvarlige, hvorved også historik og den bagvedliggende dokumentation for 

ejendomsregistreringen videreføres efter hidtidige principper helt frem til implementeringstidspunktet. 

 Mulighed for tidligt at levere testdata i fremtidig datastruktur bl.a. af hensyn til udviklingen af 

Ejerfortegnelsen og nye snitflader til alle de mange andre IT-systemer, som hidtil har benyttet ESR-data.  

 I tilfælde hvor ikke det er muligt at sammenstille Matriklens ejendomsoplysninger med tingbogens skal ikke-
matchede ejendomme markeres i såvel Matrikel som Tingbog  I tiden frem til 

implementering af data i Matriklen fejlrettes og kompletteres data om ejerlejligheder og bygninger på fremmed 
grund i de hidtidige masterregistre i en iterativ proces på grundlag af analyser af flere på hinanden følgende udtræk 
fra masteregistrene. 
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