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Bilag 2a  
 
 
 

Orientering om placering af Ejerfortegnelsen 
 
Siden sidste styregruppemøde har MBBL ,som aftalt, udarbejdet en foranalyse vedrørende 
en mulige placering af ejerfortegnelsen et andet sted end ved Tinglysningsretten. 
Foranalysen er vedlagt (bilag xx). Det har ikke været muligt, at behandle analysen i GD1-
styregruppen, da processen har været målrettet til grunddatabestyrelsens møde den 19. juni 
2014. 

Som det blev aftalt på sidste GD1-styregruppemøde er der blevet undersøgt to mulige 
placeringer af ejerfortegnelsen; i regi af GST eller MBBL . MBBL og GST har i analysen givet 
hvert sit bidrag til, hvordan man forventer at løfte opgaven med etableringen af 
ejerfortegnelsen. 

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at GST har kapaciteten og forudsætningerne for at løfte 
opgave samt at det i dette billede indgår med særlig vægt, at projektet med etablering af 
Ejerfortegnelsen vil være endnu et betydeligt projekt i porteføljen af grunddataprojekter, 
der allerede er stor i begge organisationer. 

Grunddatabestyrelsen har den 19. juni tilsluttet sig, at GST udarbejder et nærmere forslag 
vedr. etablering og drift af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Matriklen. 

Det er, i oplægget til grunddatabestyrelsen, anført at placeringen af opgaven i GST 
forudsætter, at der kan opnås enighed om budget og tidsplan, og der tages derfor først 
endelig stilling til placeringen af opgaven vedrørende ejerfortegnelsen i GST, når der 
foreligger samlet budget og tidsplan herfor. 

GST vil følge nedenstående køreplan for afklaringen heraf: 

- Juni/juli 2014: GST overtager ansvaret for delprojektet Ejerfortegnelsen under GD1, 
herunder udpegning af ny projektleder. 

- August 2014: GST udarbejder forslag til, hvordan Ejerfortegnelsen planlægges og 
beskriver ressourcebehov i forbindelse hermed. 

- Oktober 2014: GST udarbejder forslag til samlet budget og tidsplan for etablering og 
drift af Ejerfortegnelsen, der kan indgå i ÆF15 og i replanlægningen af GD1. 
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MBBL afgiver, som følge af beslutningen, projektledelsen og øvrige opgaver ifm. 
ejerfortegnelsenmed mindre andet aftales. GST og MBBL drøfter hvordan videnoverdragelse 
kan ske på hensigtsmæssig vis. MBBL har med baggrund sin særlige kompetence tilbudt at 
tage ansvar for visse forretningsorienterede opgaver, såfremt der indgås en aftale, hvor 
MBBL får tildelt ressourcer og mulighed for at indpasse opgaverne i MBBL´s øvrige 
opgaveportefølje. 

Projektlederskiftet udgør en særlig udfordring for GD1, idet der ved replanlægningen, som 
gennemføres efter sommerferien og frem til oktober, næppe vil være etableret en ny 
projektledelse i GST, som har fuldt over- og indblik i opgaverne. GST og MBBL drøfter på 
denne baggrund om MBBL kan bidrage med en "støttende projektledelse", indtil 
replanlægningen er gennemført. 

Set i et risikoperspektiv er den foreløbige karakter af grunddatabestyrelsens beslutning en 
usikkerhed for GD1. Blandt andet vil der være uklarhed omkring ejerfortegnelsens placering, 
tidsplan og budget, som minimum indtil sidst på efteråret. Dette vil blive afspejlet i GD1´s 
risikolog. 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 

 


