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Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, onsdag den 15. maj 2014 

kl. 10:00 til 11:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

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 

SKAT  Claus Johannesson (CLJ) Kontorchef 

KL/KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

KL Anni Kær Pedersen (AKP) Chefkonsulent 

Deltog som suppleant for Eske Groes 

 

I øvrigt deltog 

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

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Asbjørn Lenbroch (ALE) Fuldmægtig 

 

Under punkt 3 deltog endvidere: 

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

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

 

Afbud 

Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 

KL Eske Groes Kontorchef  

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde 2.4.2014 jf. bilag A (B) 

3. Tværgående arkitekturafklaringer i forhold til kravspecificering af GD1s projekter (O) 

4. Arbejdet med løsning for Ejerfortegnelsen (O) 

5. Orientering om: 

- Sættemøde for Anvenderforum for GD1 (O) 

- Arbejdsplan frem mod sommerferien (O) 

6. Det videre arbejde (O) 

  NOTAT 

          
 Dato: 21. maj 2014  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: ALE 
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- Næste møde i styregruppen er torsdag den 26. juni. kl 9:45 – 11:45 

7. Eventuelt 

  

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

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen 

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde 2.4.2014 jf. bilag A (B) 

Referatet blev godkendt 

 

3. Tværgående arkitekturafklaringer i forhold til kravspecificering af GD1s projekter (O) 

PLL gennemgik status på arbejdet med de fælles tværgående arkitekturafklaringer.  

PLL redegjorde for projekternes behov for at få en samlet godkendelse af de fælles kravbilag, 

der omhandler de tværgående arkitekturafklaringer, således at det kan lægges ved som bilag til 

projekternes kravspecifikationer. Programledelsen vil udarbejde en GD1/GD2 kravpakke 

indeholdende et cover med resume og reference til de kravbilag, som er fælles for begge 

delprogrammer. Kravpakken sendes til GD7 for endelig godkendelse af kravbilaget. Der er aftalt 

en GD1/GD2/GD7 clearing af kravpakken. Status på kravpakkens enkelte kravbilag blev 

gennemgået. 

 

Status omkring Sikkerhed:  

Der er enighed om principperne for en teknisk løsning, men der udestår en GD7 beslutning om 

etablering af en sikkerhedsløsning, inkl. en plan for realisering og afklaring af governance 

setuppet.  

PSM ønskede, at der ifm. sikkerhedsløsningen skrives ind, at der skal sikres sammenhæng 

mellem den kommunale og statslige sikkerhedsløsning. JRO tilkendegav, at der arbejdes for et 

tæt fortsat samarbejde mellem stat og kommuner. 

 

Status omkring Etablering af data på datafordeler: 

JRO oplyste, at GD7 har udarbejdet et revideret udkast til fælles kravbilag om etablering af data 

på Datafordeleren.  
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Status omkring Hændelser og kvalitetssikring af disse: 

GD1 har planlagt at kvalitetssikringen af løsningsarkitekturernes bilag A (services og 

hændelser) gennemført den 28. maj. Herefter reviewes de tre services- og hændelsesbilag i 

fællesskab med KL/Kombit og SKAT.  

 

Den endelige kvalitetssikring og godkendelse af hændelsesbeskrivelserne ift. den fælles Data- 

og Beskedfordeler sker den 19. juni, hvor GD1/GD2/GD7 holder review af projekternes 

hændelsesbeskrivelser (som beskrevet i løsningsarkitekturernes bilag A).  

 

Kravpakken vil indeholde de kvalitetssikrede bilag A og GD7 clearede hændelsesbeskrivelser.  

 

Status omkring Metadata: 

GD1/GD2/GD7 er enige om hvordan GD1/GD2 behov for beskrivelse og udstilling af 

forretningsmæssige metadata skal håndteres ift. de fælles modelregler. Dette giver bl.a. 

mulighed for at vedligeholde disse metadata i tabeller i egne systemer. 

GD1/GD2 har med udgangspunkt i Ejendomsdatarapportens måde at håndtere metadata på 

udarbejdet en såkaldt udbudsoption, som beskriver standard/metode for håndtering af 

forretningsmæssige metadata. Der udestår en høring over udbudsoptionen i GD1’s projekter. 

 

Status omkring Serviceprincipper: 

Der er enighed om fælles krav til serviceprincipperne, som er tilgængelige via DIGST 

hjemmeside: http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/serviceprincipper 

 

Status omkring Ajourføring og dataanvendelse: 

Det vil i GD1/GD2s kravpakke blive indstillet, at i det omfang der er behov for at læse/hente 

data ifb. med anvendelse af en ajourføringsservice, så skal ajourføringsservicen hente data 

direkte i grunddataregisteret – og ikke via Datafordeleren. Der skal vægtige grunde til ikke at 

bryde med dette princip. 

 

Status omkring Proces og ansvar omkring Services på datafordeleren: 

GD1/GD2 har udtrykt bekymring for at der kan opstå flaskehalsproblemer for Datafordelerens 

leverandør ift. at overholde kravet om at services vil være implementeret på Datafordeleren 

inden for 3 måneder fra at servicespecifikationen er afleveret. JRO oplyste, at der ikke er nogen 

af leverandørerne, som har taget forbehold for dette krav. 

 

Status omkring Sammensatte services inkl. CPR/CVR: 

Ejerfortegnelsen forudsætter at der via Datafordeleren udstiller data og i et beskedent omfang 

hændelser fra CPR/CVR. I kravpakken vil GD7 blive bedt om at bekræfte, at der kan etableres 

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/serviceprincipper
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sammensatte services med data fra CPR/CVR på Datafordeleren, således at Ejerfortegnelsens 

databehov for CPR/CVR dækkes. 

 

Status omkring Testmiljøer: 

GD1/GD2 vil give et foreløbigt estimat på behovet for testmiljøer inden sommerferien. Når 

replanlægningen er gennemført gives et mere præcist bud. 

 

PSM efterspurgte en samlet oversigt over Datafordelerens implementering af 

grunddataregistrene. Oversigten er kritisk for om KL/Kombit skal vælge en to- eller 

envejsstrategi ift. at etablere snitflader til såvel OIS/Kortforsyning som Datafordeleren eller om 

det er tilstrækkeligt at etablere snitflader til Datafordeleren.  

 

JRO oplyste, at en egentlig køreplan for etablering af data på datafordeleren skal ses i 

sammenhæng med GD1 og GD2s replanlægning, som forventes afsluttet i 3. kvartal 2014. 

 

4. Arbejdet med løsning for Ejerfortegnelsen 

Efter at det er konstateret at Tingslysningsretten ikke kan etablere ejerfortegnelsen er 

programledelsen ved MBBL, som aftalt i GD1-styregruppen og GDB, i samarbejde med 

KL/Kombit gået i gang med foranalysen med mhp. at finde en anden måde at etablere 

ejerfortegnelsen på.  

 

SRU indledte med at give en status for arbejdet, Målet har indtil videre været at færdiggøre 

foranalysen for etablering af Ejerfortegnelsen til brug på GDB-mødet den 19. juni. Denne frist er 

dog kommet under pres, da KL harKL har undervejs i analysefasen og efter forelæggelse af 

foreløbige analyseresultater oplyst at man umiddelbart ikke anbefaler, at KOMBIT får en central 

rolle i opbygningen af Ejerfortegnelsen. Det er derfor nødvendigt at gennemføre, hvorfor der nu 

gennemføres en lidt bredere analyse mhp. at finde en løsning som kan fungere i praksis. Det 

vurderes vanskeligt at nå at få analysen færdig til GDB-mødet, den 19. juni. 

 

PLL opridsede baggrunden for den oprindelige placering af Ejerfortegnelsen i Tingbogen, samt 

foranalysens indledende sammenfatning af krav til en ny Ejerfortegnelse, herunder krav fra 

grunddataaftalen, krav til kompetencer, tid, økonomi, rettidighed og risici. 

Tinglysningsretten og KL/Kombit har kompetencerne til at håndtere Ejerfortegnelsen, men er 

umiddelbart ikke mulige aktører. Alternativt kan programledelsen kun se GST og MBBL som 

mulige statslige kandidater til at tage det overordnede ansvar for etablering af Ejerfortegnelsen, 

hvilket styregruppen var enig i. SKAT har i dag hjemlen til ejerregistrering, men 

programledelsen er ikke bekendt med at SKAT er interesseret i at tage ansvar for etablering af 

Ejerfortegnelsen. CJ kunne umiddelbart bekræfte dette og det blev aftalt, at SKAT ville vende 

tilbage til Programledelsen, såfremt SKAT har en anden holdning. 
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PLL gennemgik de tre modeller som program- og projektledelsen har identificeret, den 

kommunale, den statslige og den samarbejdende løsning. 

Den kommunale løsning er ikke relevant, idet den umiddelbart ikke matcher grundideen om 

forankring af autoritative registre og fordi KL/kommunerne ikke ønsker den. Den statslige og 

den samarbejdende model har hver to udfaldsrum, idet både MBBL og GST kan stå for den 

autoritative forankring og dermed byde ind med konkrete løsningsforslag. KL har tilkendegivet, 

at kommunerne er indstillet på at drøfte løsninger, hvor kommunale medarbejdere som i dag 

forestår indberetning til ejerfortegnelsen via manuelle sagsgange. 

 

SRU påpegede, at det er foranalysens opgave at identificere en eller flere i praksis realisable 

løsninger under hensyntagen til økonomi, rettidighed og risici. 

 

PDH spurgte ind til hvorvidt understøttelse af de kommunale arbejdsgange i forbindelse med 

Ejerfortegnelsen er afdækket. PLL redegjorde for at forprojektet til Ejendomsdataprogrammet 

(digitaliseringsstrategiens initiativ 10.2a) har beskrevet og analyseret de nuværende 

kommunale arbejdsgange.  

 

AKP tilkendegav, at uanset hvilken model der bliver valgt, så har kommunerne behov for at få 

klare aftaler omkring relationerne til udfasningen af ESR.  

 

PLL redegjorde herefter for programledelsens oplæg til at færdiggøre foranalysen: 

• Programledelsen færdiggør rammedokument for foranalysen med forslag til skrivemodel 

(sendes til MBBL og GST hurtigst muligt) 

• MBBL hhv. GST beskriver løsninger til model 2 og 3 

• Skrivemodel for løsningsbeskrivelser fra MBBL hhv. GST 

– Beskrivelse af den tekniske løsning (kan evt. beskrives i et særskilt bilag). 

– Projektets organisering 

– Implementeringsovervejelser 

– Vurdering af den foreslåede løsning ift. implementeringens rettidighed, kvalitet, 

økonomi og risici  

• Programledelsen laver i samarbejde med MBBL hhv. GST businesscase på de beskrevne 

løsninger. 

 

JRO bemærkede, at DIGST ikke nødvendigvis var enige i modellen for det videre arbejde samt 

at foranalysen ikke skal håndtere evt. spørgsmål om finansiering. Finansiering drøftes særskilt 

mellem DIGST og parterne. 
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SRU bemærkede i den forbindelse, at foranalysen alene afdækker omkostninger og gevinster 

efter samme metoder og på samme niveau som forprojektet (10.2a) leverede input til den 

oprindelige BusinessCase, således at der kan træffes beslutning på et oplyst grundlag. 

 

PDH tilkendegav at GST vil se på hvordan de kan leve op til det fremlagte og vil gerne bidrage 

til en god løsning. GST kommer i næste uge (uge 21) med en melding på hvordan de forholder 

sig oplægget. 

 

PSM fremhævede, at det i praksis ikke er muligt at køre videre med den nuværende ESR-

løsning, bl.a. fordi ESR anvender det ”gamle” ejendomsvurderingsnummer mens 

grunddataregistrene anvender det fælles ejendomsbegreb: BFE. Udbudsreglerne giver dog 

muligheder etablering af en interim-løsning. Dvs. at den statslige myndighed, der får ansvaret 

for ejerfortegnelsen, har mulighed for at bede KMD om at levere en interim-løsning, der f.eks. 

lægger sig op ad adresseregisteret eller ESR (men afkoblet fra ESR’s datamodel). 

 

SRU opsummerede med, at der nu arbejdes for at finde en realisabel løsningsmodel og at 

næste skridt sættes i gang ud fra den fremlagte arbejdsplan under hensyntagen til 

styregruppens bemærkninger. 

 

5. Orientering om: 

- Sættemøde for Anvenderforum for GD1 (O) 

ALE orienterede om planen for sættemødet for Anvenderforum, herunder hvem der er 

inviteret samt skitsen for programindholdet på det første møde, hvor målet er at sætte 

scenen for det videre arbejde i Anvenderforum. 

- Arbejdsplan frem mod sommerferien (O) 

Er gennemgået under punkt 3 og 4. 

 

6. Det videre arbejde (O) 

- Næste møde i styregruppen er torsdag den 26. juni. kl 9:00 – 11:45. Bemærk starttidspunktet 

er rykket fra kl. 9.45 til kl. 9.00. 

 

7. Eventuelt 

PSM orienterede om, at KOMBIT i forhold til grunddataprogrammet nu er organiseret i tre spor: 

Ejendom, Økonomi og Dataløsninger. 


