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Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, torsdag den 6. februar 

2014 kl. 9:45 til kl. 11:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Til stede 

Institution Navn Titel 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Peter Lindbo Larsen (PLL) Chefkonsulent 

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 

Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard(PDH) Kontorchef 

Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 

SKAT Bo Dalsby (BD)  

KL/KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

(PSM deltog fra punkt 5). 

 

I øvrigt deltog 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Kirsten Elbo (KE) Specialkonsulent 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Morten Lind (MLI) Chefkonsulent, deltog 

under punkt 7. 

 

Afbud 

SKAT  Claus Johannesson Kontorchef 

KL Eske Groes (ESG)  Kontorchef  

(ESG havde sendt skriftlige bemærkninger inden mødet, som er gengivet under de relevante punkter) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde 3.12.2013 (justeret) jf. bilag A (B) 

3. Nyt fra grunddatabestyrelsen (O) 

4. Status på delprogrammets fremdrift (O) 

- Projektliggørelse af det tværgående arbejde med lovgivning og regler 

- Statusrapportering til IT-projektrådet, jf. bilag B 

5. Kvalitetssikrede mål og løsningsarkitekturer i version 1.1. jf. bilag C (B) 

6. Ejerfortegnelsens placering (O) 

  NOTAT 

          
 Dato: 18.februar 2014  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: KE/ALE 
 Dok id:  
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7. Plan for replanlægningsarbejdet af GD1 og GD2, jf. bilag D og E (B) 

8. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. bilag F (B)  

9. Det videre arbejde (O) 

- Næste møde i styregruppen er torsdag den 27. marts kl 9:45 – 11:45 

10. Eventuelt 

  

Forklaringer til forkortelser: 
(B) Beslutningspunkt 
(O) Orienteringspunkt 
(D) Punkt til drøftelse 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.  

 

2. Referat (justeret) fra sidste styregruppemøde 3.12.2013  

Referatet blev godkendt. 

 

3. Nyt fra grunddatabestyrelsen 

JRO orienterede fra det sidste mødet i grunddatabestyrelsen den 3. feb.:  

- Grunddatabestyrelsen godkendte ansøgningen om midler til ansættelse af en fælles test 

og kvalitetsmanager i GD1 og GD2. 

- PA consulting har gennemført et review af Grunddataprogrammet og det udarbejdede 

notat blev gennemgået på mødet i grunddatabestyrelsen.  PA havde kortlagt, at det er et 

godt program med stor tilslutning fra deltagerne. Bestyrelsen har et ønske om ”at komme 

tættere på” og at få sager til drøftelse, som er mindre tekniske og mere 

forretningsmæssige. PA peger på, at der er behov for en stærkere koordinering fx vha. 

grunddatasekretariat og et stærkere koordinationsforum. Grunddatabestyrelsen arbejder 

videre med emnet mhp. at styrke governancen.   

- Grunddatabestyrelsen tog afrapporteringerne fra GD1, GD2 og GD7 til efterretning, men 

med bekymring, da der fortsat er mange åbne og svære issues. 

- Datafordelerens endelige kravmateriale udsendes nu og der bliver valg af leverandør til 

maj. 

 

 

4. Status på delprogrammets fremdrift  

- Projektliggørelse af det tværgående arbejde med lovgivning og regler 

PLL orienterede om, at MBBL har ansat en jurist til koordinering af arbejdet med 

lovgivning og hjemler i GD1, GD2 og på tværs af disse. Der har været afholdt et 

indledende møde med GST og der efterspørges deltagere fra SKAT og KL til arbejdet. BD 
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tilkendegav, at det er en vigtig opgave. PLL orienterede om, at der vil blive udarbejdet en 

mini-PID for projektet og at denne vil blive fremlagt for styregruppen. 

JRO spurgte til, om projektet også ser på videregivelsen af personfølsomme/ 

personhenførbare data via datafordeleren i fx BBR. SRU tilkendegav, at BBR på dette 

punkt ligesom andre registre er afhængig af de fælles licensregler, der skal udarbejdes for 

grunddataprogrammet. MBBL har med udgangspunkt i OIS, der pt. videregiver BBR-data, 

tidligere redegjort for dette overfor DIGST. MBBL lovede at genfremsende notatet. 

- Statusrapportering til IT-projektrådet, jf. bilag B 

PLL orienterede om, at GD1 har foretaget første afrapportering til statens IT-projektråd. 

Der skal afrapporteres hvert halve år via rådets standardskabelon. Der er tale om en 

rapportering på delprogramniveau og afrapporteringen omfatter således ikke de enkelte 

projekter under GD1. Svarene er foretaget ud fra den baseline, som blev fastlagt juni 

2013, da der ikke endeligt er besluttet ændringer. Skabelonen lægger op til, at der skal 

svares på rådets anbefalinger fra juni 2013, hvilket er gjort med udgangspunkt i 

styregruppens tidligere kommentering heraf. Svaret på anbefalingerne sendes ud til 

styregruppen i et særskilt word-dokument, da det ikke er læsbart i den version, der er 

udsendt (skabelonen understøtter ikke, at der kan udtrækkes en rapport). Rådet har 

klassificeret GD1 som et højrisikoprogram og rapporteringer skal derfor godkendes på 

direktionsniveau inden fremsendelsen. Det betyder, at statusrapporten er godkendt af 

afdelingsleder Christian Lützen fra MBBL. 

- Status på GD1 afklaringer vedr. beliggenhedsadresse og umatrikulerede arealer 

PLL orienterede om, at delprogrammet, ud fra et oplæg fra GST, har taget hul på arbejdet 

og at der er optimisme omkring løsningen af begge issues.  

JRO spurgte ind til hvorvidt løsningerne vil få økonomiske konsekvenser. PLL redegjorde 

for at løsningen omkring beliggenhedsadressen er skitseret, som mest mulig 

automatiseret og meget simpel, bl.a. af hensynet til omkostningerne. 

Mht. umatrikulerede arealer så viser analysen, at der forefindes ca. 1000 på landsplan. 

BD tilkendegav, at antallet sikkert kan reduceres betydeligt (måske halveres til 500) efter 

en gennemgang hos SKAT. De resterende ca. 500 stk. vil blive sendt til manuelt tjek i 

kommunerne, mhp. kontrol af om de er korrekt registrerede. Kommunerne har 

tilkendegivet, at de vil påtage sig denne opgave som en del af datavasken. 

 

5. Kvalitetssikrede mål og løsningsarkitekturer i version 1.1. jf. bilag C  

PLL gennemgik de væsentligste udeståender ift. mål- og løsningsarkitekturerne. Disse består 

dels af de fælles arkitekturafklaringer og nogle få interne GD1-afklaringer. For BBR og 

Matriklen foreligger løsningsarkitekturerne nu i version 1.1. og de forventes at foreligge i 

version 1.2, når alle afklaringer foreligger. Tilsvarende foreligger målarkitekturen i version 

1.3.2. PLL orienterede om, at den tidligere fremlagte liste over udeståender er 
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gennemarbejdet, og at der udover de allerede nævnte foreligger to håndfulde mindre 

udeståender primært af redaktionel karakter.  

Styregruppen drøftede på dette grundlag status for løsningsarkitekturerne og det blev 

besluttet at løsningsarkitekturerne for BBR og Matriklen i version 1.1, samt målarkitekturen i 

version 1.3.2, tages til efterretning, som udgangspunkt for det videre arbejde. Det blev 

påpeget at der er tale om dynamiske dokumenter, som tilpasses ift. yderligere 

afklaringer/beslutninger. Arkitekturdokumenterne lægges på den offentlige del af 

delprogrammets hjemmeside med tydelig angivelse af at der er om ”work-in-progress”.  

Løsningsarkitekturen for ejerfortegnelsen tages ikke til efterretning og offentliggøres ikke. De 

udestående afklaringer skal konkretiseres, således at der kommer operationelle løsninger til 

kravspecifikationerne (se videre under punkt 6). 

 

6. Ejerfortegnelsens placering 

SRU orienterede om forløbet siden sidste styregruppemøde. Der har været afholdt møde 

mellem DSST, TLR, KL, DIGST og MBBL. Der var enighed om, at den bedste løsning vil være 

en placering af ejerfortegnelsen i Tingbogen. DSST har udarbejdet et notatudkast, hvortil 

MBBL bl.a. har tilkendegivet, at det skal være tydeligere, at DSST/TLR vil løfte opgaven med 

ejerfortegnelsen med udgangspunkt i de fælles retningslinier. KL har senest på projektforum 

udtalt, at de ikke kan tilslutte sig en aftale før det fremgår tydeligt, at delprogrammets mål- og 

løsningsarkitekturer respekteres. SRU har på den baggrund orienteret grunddatabestyrelsen 

(Lars Frelle/DIGST og Charlotte Münter/DSST). Ifm. grunddatabestyrelsens møde den 3. 

februar har Charlotte Münter bedt Lars Frelle, som formand, om bistand til udarbejdelse af et 

grundlag for en afklaring. 

  

SSHA mente ligeledes, at der var enighed om placeringen af ejerfortegnelsen ved Tingbogen 

var den foretrukne løsning. SSHA påpegede dog at det hans opfattelse, at det er tingbogens 

løsningsarkitektur, der skal lægges til grund, og at DSST/TLR ikke har tilkendegivet, at de kan 

respektere delprogrammets mål- og løsningsarkitekturer.   

 

KL havde fremsendt følgende kommentar, som blev læst af styregruppen på mødet: 

KL sætter stor pris på, at DSST/TLR vil udvikle et ejerfortegnelsessystem, som respekterer det 
planlægningsarbejde, der er gennemført i regi af GD1 gennem 2013. I det videre arbejde med 
ejerfortegnelsen håber KL derfor, at DSST/TLR vil stille med kompetencer, som kan medvirke i 
løsningen af følgende opgaver: 
1. Der skal udvikles en mål- og løsningsarkitektur for ejerfortegnelsen som specifikt 

etablerer en arkitektonisk sammenhæng mellem GD1 og eTL. Der skal i dette arbejde på 
TLRs side medvirke en/flere person(er), som har detaljeret kendskab til den 
arkitekturmetodik, som er lagt til grund for GD1 samt de arkitekturer, som ligger til grund 
for eTL. Disse kompetencer skal også medvirke til, at der skrives en kravspecifikation for 
ejerfortegnelsen, som sikrer at ejerfortegnelsen indgår i det planlagde samspil med de 
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øvrige systemer i GD1 og datafordeleren samt udmønter de krav til ejerfortegnelsen, som 
er stillet af kommunerne (og SKAT).  

2. Der skal i samarbejde med kommunerne detailspecificeres en migrationsplan for 
ejerfortegnelsesdata. Denne migrationsplan skal præcisere, hvorledes ejerdata overføres 
fra ESR til det nye ejerfortegnelsesregister. Planen skal endvidere præcisere, hvorledes 
data opdateres i ejerfortegnelsen i en periode, hvor ESR er masterregister, og hvorledes 
ejerdata eventuelt opdateres i ESR efterfølgende, når ejerfortegnelsen er masterregister. 
Til denne opgave skal medvirke kompetencer, som har godt kendskab til de 
arbejdsprocesser og -terminer, der ligger til grund for udskriften af 
ejendomsskatteopkrævningen. 

  
KL håber, at disse kompetencer snarest kan være til stede hos TLR nærmest fuldtids i en 
periode over 2-3 måneder, således at ejerfortegnelsessystemet kan være klar til 
paralleldriften i 2016. 
Det er væsentlig for KL, at disse kompetencer har en sådan placering ift DSST/TLR, at de har 
prokura til at indgå forpligtende aftaler på vegne af DSST/TLR – eller med meget kort varsel 
kan skaffe sig prokura. 
 

SSHA forbeholdt sig ret til at vente med at kommentere på KL’s kommentar til efter mødet. 

 

PSM supplerede med at oplyse at der er en række bekymringer fra kommunal side vedr. 

sikring af kommunernes adgang til indberetning af data, samt juridiske og økonomiske 

bindinger ifm. indberetning og anvendelse samt overholdelse af fælles arkitekturprincipper. 

 

SSHA orienterede om, at der fra den 8. januar 2014 er blevet ændret i adgangen til 

oplysninger i Tingbogen. Der vil fortsat være fri adgang for alle, men til færre og mere 

overordnede oplysninger. Dette gælder også for kommunerne. Ændringen betyder alene, at 

den enkelte bruger nu skal være logget på med en digital signatur, således at Tingbogen kan 

se, hvem der har forespurgt. Skal dette ændres i forhold til kommunerne, skal der lovgivning 

til.Det vil sige, at der skal lovgivning til for at give kommunerne adgang til data i fuldt omfang. 

SSHA tilføjede, at DSST ikke kan garantere for afgiftspolitikken på området, da denne ligger 

udenfor JM´s ressort. 

SSHA redegjorde endvidere for, at der er en risiko på TLR’s side ifm. udbuddet af tingbogens 

drift. Hvis der vælges en ny driftsleverandør skal der være en ”frozen zone”, hvor der ikke kan 

implementeres noget i tingbogen i perioden 1. januar 2015 - 1.januar 2016, hvilket kan blive et 

problem ift. ejerfortegnelsen og GD1. Hvis den nuværende driftsleverandør vinder, vil der ikke 

være et sådant problem. 

 

SRU opsummerede med at konstatere, at der fortsat ikke foreligger en afklaring mht. 

ejerfortegnelsen og den organisatoriske placering heraf. Der er behov for en snarlig beslutning 

om, hvorvidt ejerfortegnelsen kan placeres ved TLR iht. plan A eller om der skal skiftes til plan 

B, hvor ejerfortegnelsen placeres i tilknytning til et andet grunddataregister. Hvis afklaringen 

ikke kan ske ifm. med replanlægningen kan det betyde yderligere udskydelser af 
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implementeringen af GD1. Styregruppen er enig om, at der er er tale om en risiko på  

grunddataprogramniveau, som grunddatabestyrelsen må inddrages i. 

 

7. Plan for replanlægningsarbejdet af GD1 og GD2, jf. bilag D og E  

SRU resumerede status for arbejdet omkring replanlægning på baggrund af det udsendte 

statusnotat, hvori der også er redegjort for processen. Siden udarbejdelse af statusnotatet har 

dette været drøftet i projektforum, som ser skitsen til plan som tidsmæssigt presset bl.a. pga. 

de anførte risici. Der er lagt op til at styregruppen på nærværende møde fastlægger de 

styrende forudsætninger for det videre arbejde med etableringen af en ny samordnet plan til 

april. 

SRU pointerede, at skitsen i statusnotatet ikke er en besluttet plan, men  et skidt på vejen til 

en afklaring. 

 

På baggrund af dette diskuterede styregruppen, udgangspunktet og den bedste vej til målet. 

Der var bl.a. følgende kommentarer:  

- SSHA spurgte ind til om det er realistisk at udbudsmaterialet er klar med udgangen af 2. 

kvartal i år med alle de foreliggende usikkerheder. 

- JRO præciserer, at grunddatabestyrelsen har givet tilslutning til at der sker en 

replanlægning af GD1 og GD2 med en ny idriftsættelse, som skal ligge så hurtigt, som det 

er muligt, og at det er vigtigt, at der udarbejdes en plan med realistiske forudsætninger 

som man tror på kan holde. Dette kan betyde, at den nye reviderede plan fører til en 

implementering, der er hurtigere eller langsommere end de 6 måneders udskydelse som 

er langt til grund for planskitsen i statusnotatet. 

 

Herefter gennemgik PLL udkastet til plan for replanlægning, inkl. gennemgang af mødeplan 

og mødeindhold. 

 

SRU spurgte til, hvordan arbejdet med de fælles arkitekturafklaringer drøftet under punkt 5 

kan indarbejdes i den fremlagte plan. JRO mente, at vi er nødt til at forholde os kritisk til, 

hvordan vi får løst de væsentlige knaster, idet den skitserede plan nok ikke er tilstrækkelig til 

dette. Det blev aftalt, at SRU, PHA og JRO mødes snarest for at se på hvordan de 

nødvendige afklaringer kan ske parallelt med den øvrige replanlægning.  

 

Med dette udgangspunkt tilsluttede styregruppen sig planen for replanlægning. 

Styregruppen påpegede endvidere, at det er vigtigt, at der kommunikeres præcist ud, når der 

bliver truffet beslutninger på de enkelte arkitekturmæssige afklaringer. 

Programledelsen lovede styregruppen, at den vil blive holdt orienteret om indholdet i møder 

og workshops samt om fremdriften undervejs i replanlægningsforløbet mellem 

styregruppemøderne. 



 
 
7 af 7 
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

 

8. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet 

SRU orienterede om, programledelsens beslutning om midlertidigt ikke at opdatere 

risikologgen, mens delprogrammet er i gang med replanlægningen. Styregruppen tilkendegav 

enighed omkring dette. 

SRU spurgte styregruppen om de ser nye risici, hvortil PSM udtrykte bekymring ift. om de 

private anvendere/SKAT kan nå at komme på plads med deres systemer. 

 

9. Det videre arbejde 

Det blev foreslået, at mødet den 27. marts aflyses og erstattes af et møde den 2. april. 

Derudover foreslås et ekstra styregruppemødet den 29. april. 

Styregruppen havde ingen indvendinger til dette. 

 

10. Eventuelt 

Der var ingen emner under eventuelt. 


