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Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, tirsdag den18. november 

2014 kl. 9.45 – 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/Registerprojekter Pia Dahl Højgaard(PDH) Kontorchef 

Geodatastyrelsen/Datafordeler Mads Møldrup (MBM) Områdechef 

Skatteministeriet – SKM//ICE Jens Daugaard(JD) Kontorchef 

KL/KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

KL Anni Kær Pedersen (AKP) Chefkonsulent som suppl. for 

ESG 

 

I øvrigt deltog 

Skatteministeriet – SKM//ICE/SKAT  Bo Dalsby (BD) Chefkonsulent 

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

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tanja Haagh Jensen Fuldmægtig 

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

 

Afbud 

Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 

KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 

Digitaliseringsstyrelsen Jacob Egelykke Rasch (JAE) Specialkonsulent 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)   

4. Ny implementeringsplan for GD1 jf. bilag 2 & 3 (B) 

5. Vurdering af risici og tidspunkt for idriftsættelse af GD1/GD2 jf. bilag 5 (D) 

6. Opdatering af aftalegrundlag for GD1 jf. bilag 6, 7 & 8 (B) 

7. Status på delprogrammets fremdrift (O)  

  NOTAT 

          
 Dato: 20. november 2014  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3565  
 Sagsbehandler: KE+ALE 
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8. Grunddatasekretariatets tidsplan for dokumentation af GD1 (O) 

9. Evt.  

 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 

AKP efterlyste et punkt. Vedr. kommunikation af de reviderede aftaler. Emnet blev drøftet under 

dagsordenens punkt 4.  

 

2. Referat fra sidste styregruppemøde  

ALE bemærkede, at beslutningen vedr. repræsentation i styregruppen fra Datafordelerens 

Leveranceprojektet ikke er afspejlet i referatet. Der var enighed om at dette tilføjes. 

 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen 

JRO oplyste, at det seneste møde i GDB var den 7. oktober; men at der ikke var noget af 

væsentlighed at referere fra dette møde.   

 

4. Ny implementeringsplan for GD1 

SRU indledte med at pointere vigtigheden af at den nye implementeringsplan nu foreligger, 

udarbejdelsen har været et stort og komplekst arbejde. Styregruppemedlemmerne bedes 

viderebringe et ”tak for indsatsen” til dem, som har bidraget i de respektive organisationer. Det er 

vigtigt for GD1’s fremadrettede arbejde og succes, at alle kender de opgaver, milepæle og 

leverancer der er indeholdt i planerne, og de afhængigheder der er mellem disse.  

 

PLL introducerede selve planen, herunder vejen fra As-is-situationen til To-be-situationen inkl. de 

interim-løsninger som skal etableres forud for idriftsættelsen af GD1 - registrene. Derefter 

gennemgik PLL den overordnede plan, som fremsendt i vers. 1.9. og fremhævede planens 

væsentlige milepæle med afhængigheder til andre delprogrammer. Det omfatter milepælene: 

 

- M4 1.7 2015 matriklen indgår dataleveranceaftale med datafordeleren (DAF) 

- M5 1.10 2015 Øvrige GD1 registerprojekter indgår dataleveranceaftale med DAF 

- M6 Snitfladetest påbegyndes 1. januar 2016 

- M7 Alle snitflader i GD1 testet og godkendt. GD1 projekterne har leveret de aftalte tekniske 

komponenter.  

- M8 De forretningsmæssige sammenhænge mellem GD1/GD2’s grunddataregistre er 

færdigtestet. GD1 har opfyldt delaftalens forpligtelser. GD1 er klar til test ift. bl.a. KL/Kombits 

økonomiløsninger. 

- M9 Anvendersystemernes samspil med grunddata på datafordelerene er testet og godkendt. 

GD1 registrene er klar til idriftsættelse. 

- M10 Grunddataregisterne idriftsat  
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Der var følgende drøftelse og kommentarer vedr. implementeringsplanen: 

- AKP rejste en problemstilling vedr. placeringen af sammenhængen mellem BFE og 

ejendomsnummer. KL mener ikke, at ESR er det rigtige sted at placere og vedligeholde denne 

sammenhæng. AKP henviste til det af forslag KOMBIT har fremsendt til MBBL og andre vedr. 

etablering af en dynamisk tabel (register) der angiver sammenhængen mellem 

ejendomsnummeret og BFE nummeret. Styregruppen anerkendte at der er en problemstilling der 

skal afklares, men tog i øvrigt ikke stilling til KOMBITs forslag der håndteres på anden vis.. 

- JRO bekræftede, at optionen vedr. adgang til data fra CVR/CPR vil være tilgængeligt via 

datafordeleren inden snitfladetest-fasen begynder (M3 01.01.2016). 

- JRO bemærkede at styregruppen ved passage af de væsentlige milepæle (M4 – M10) bør 

genbesøge implementeringsplanen mhp. at vurdere fremdriften og behovet for evt. justeringer. 

Der var enighed herom.  

- SKM/SKAT har i forhold til nye systemer en naturlig interesse i opfølgning på 

implementeringsplan og paralleldriftsperioden. Mht. til udstilling af vurderingsdata fra det 

eksisterende system, oplyste SKM at der kan arbejdes videre ud fra de milepæle, der er 

indeholdt i implementeringsplanen. 

- PDH tillsluttede sig planen, men gjorde opmærksom på at GD1 skal være forberedt på, at 

sammenhængen mellem data der placeres i Matriklen og ESR skal behandles yderligere, når 

GD1 når længere hen i processen.  

- MBM kvitterede for en god proces og involveringen af GD7. Det blev bemærket, at der er en 

fælles udfordring med at få kommunikeret konsekvenserne af programmet og flyttet anvenderne 

til de nye systemer. 

- AKP bemærkede, at KL ønsker en drøftelse af de mulige økonomiske konsekvenser af planerne, 

herunder at den eksisterende buffer i planen er blevet inddraget til aktiviteter.  

- AKP ønskede en drøftelse af ansvarsfordelingen omkring afklaringer ifm. udfasning af ESR. De 

udfordringer der er rejst vedr. ESR’s synkronisering og drift under paralleldriftsperioden blev 

drøftet. Der er enighed om, at der skal være klare aftaler om tilbagekonverteringsarbejdet mm. og 

at der skal være tydelighed om placering af ansvar og opgaver. JRO bemærkede at det fælles 

ansvar kan være at udarbejde en plan, men at det må være KL/KOMBIT der er udførende part. 

- PLL bemærkede at ESR synkronisingen og drift i paralleldriftsperioden er en reel problemstilling 

som i udgangspunktet ligger uden for GD1. Det er GD1s forståelse at Grunddataprogrammet og 

KL er enige om, at problemet skal håndteres af Grunddataprogrammet.  

- JRO bemærkede, at evt. behov der gør at nedlukning af ESR ikke kan ske i 2017, skal fremføres 

nu, da det efterfølgende vil være svært at ændre i planerne. 

 

SRU konkluderede, at styregruppen tiltræder indstillingen og godkender implementeringsplanen, 

som udgangspunkt for det videre arbejde. Godkendelsen ledsages af følgende bemærkninger: 
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- Der skal laves en aftale om ansvarsfordelingen vedrørende ESR synkronisering og drift under 

paralleldriften mhp. af finde en løsning og en fælles plan, herunder spørgsmålet om konvertering 

samt forudsætningerne for KLs ansvar. Grunddataprogrammet og KL tager initiativ etablering af 

aftalen. Programledelsen for GD1 faciliterer på baggrund af aftalen de videre afklaringer. 

- Det grunddatarelaterede arbejde i SKM/SKAT er ved at blive omorganiseret. De tentative 

milepæle fastholdes for så vidt angår formidling af eksisterende vurderingsoplysninger. 

- At implementeringsplanen håndterer idriftsættelsen i forhold til GD1. Selve ibrugtagningen skal 

dog ses på tværs af delprogrammerne og de tilgrænsende kommunale opgaver. Der er således 

behov for en ibrugtagningsplan for hele grunddataprogrammet, som forventes udarbejdet og 

udmeldt til de eksterne anvendere i 2. kvartal 2015. 

- KL ønsker en drøftelse af de økonomiske konsekvenser af, at der i implementeringsplanen ikke 

længere eksisterer en egentlig buffer. 

 

SRU bemærkede afslutningsvist, at der mangler en formel tilslutning til planen fra 

Tinglysningsretten. Programsekretariatet vil tage kontakt til Sørup mhp. TLRs tilslutning. 

 

5. Vurdering af risici og tidspunkt for idriftsættelse af GD1/GD2 

PLL introducerede grundlaget for risici og betragtninger over evt. forsinkelser i GD1/GD2/GD7. 

Der er tale om en sammenhængende men kompakt plan med mange afhængigheder og høj 

risiko. Christian Lützen, MBBLs medlem af GDB havde på den baggrund anmodet om 

styregruppens holdning til planens holdbarhed og fremlæggelse for GDB.  

 

Styregruppen drøftede implementeringsplanernes risici ift. et realistisk tidspunkt for idriftssættelse 

og var enige om at især det meget komplekse samspil med mange aktører, systemer og 

tværgående afhængigheder medfører, at der er betydelig risiko for at nogle forudsætninger om 

leverancetidspunkter mm. ikke holder og der er således tale om implementeringsplaner med 

meget høj risiko og dermed også høj sandsynlighed for at der kan opstå forsinkelser. 

Styregruppen tiltrådte, at risikoen søges håndteret ved løbende at monitere på fremdrift og 

afhængigheder og ved truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative 

implementeringsscenarier. Senest ved slutningen af den igangværende udbudsfase tages første 

gang stilling til om risikobilledet kræver udarbejdelse af alternative implementeringsscenarier og 

fremadrettet ved hver hovedmilepæl.  

Styregruppen var enige om at gøre implementeringsplanerne som de foreligger offentligt 

tilgængelige og erkende at det er planer med høj risiko.  

 

Det blev i øvrigt bemærket: 

- PSM bemærkede, at det er afgørende at der tidligt kommer udmeldinger til anvenderne om 

behov for omlægninger mm. samt paralleldriftsperiodens forløb. 
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- JRO foreslog jf. pkt 4., at der kunne udarbejdes en ibrugtagningsplan i 2. kvartal 2015 og at dette 

kunne udmeldes nu, således at anvenderne ved hvornår de får besked omkring forholdene 

omkring ibrugtagning. 

- PDH bemærkede at Styregruppen skal være skarpe på indholdet i implementeringsplanen samt  

hvordan denne forholder sig til ændringshåndtering i forhold til indholdet.  

- AKP bemærkede, at den risiko der er forbundet med det uafklarede forhold vedr. ESR snitfladen, 

bør fremgå af coveret. 

 

Styregruppen nåede på den baggrund frem til at foreslå, at der i 2. kvartal 2015 bliver udarbejdet 

en ibrugtagningsplan for hele grunddataprogrammet, som skal give offentlige og private 

anvenderne passende anvisning på hvornår og hvordan omstillingen kan forventes at forløbe. 

Forslaget går på tværs af delprogrammerne og skal derfor besluttes i grunddatabestyrelsen. 

SRU konkluderede, at indstillingen justeres således at grunddatabestyrelsen ved fremsendelse af 

implementeringsplanen anmodes om at bakke op om  

- den valgte metode til håndtering af risiciene samt 

- forslaget om at grunddataprogrammet udarbejder en koordineret ibrugtagningsplan i 2. kvartal 

2015 for hele programmet, som skal give offentlige og private anvenderne passende anvisning 

på hvornår og hvordan omstillingen kan forventes at forløbe. 

 

6. Opdatering af aftalegrundlag for GD1 – drøftelse og kommentering 

SRU/PLL redegjorde for forløbet omkring opdateringen af aftalegrundlaget. Grundlæggende er 

de centrale aftalepunkter blevet opdateret, og opgaver og enkeltelementer justeret tilsvarende, 

herunder ressortændringer i forhold til Ejerfortegnelsen, præciseringer omkring datafangst og 

beliggenhedsadresse samt programledelsens opgaver. 

 

JRO oplyste, at processen for beslutning af aftalegrundlaget (AG) er følgende: 

- Ændringsforslag på baggrund af drøftelser i styregruppen indarbejdes 

- AG lægges op til Programkoordinationen den 25.11, bemærkninger herfra indarbejdes til næste 

møde i Grunddatabestyrelsen den 1.12  

- AG ”hviler” herefter indtil økonomiforhandlingerne (ØA 16) i maj, juni måned. Fra statslig side skal 

det vurderes, om det forud for ØK15 skal op i regeringenss økonomiudvalg. 

 

I det følgende har sekretariatet samlet op på de punkter, hvor der blev givet bemærkninger: 

 

- Indledningen til 3. afsnit, det præciseres at autoritative ejendomsregistre lanceres i 2017 

- Linje A, det præciseres/fjernes at visse BPFG ikke grundregistres i matriklen. 

- Linje D, det præciseres at der etableres en fælles ejendomsidentifikation 
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- Linje F, Ikke endeligt afklaret 

- G, Præcisering vedr. Ejerfortegnelsen som Interimløsning 

- I, præcisering af supplerende oplysninger 

- J + O, præcisering vedr. skifte og fogedretternes anmeldelse til tingbogen, (PDH gensender 

formulering) 

- K, præcisering vedr. Bygninger på fremmed grund 

- L. Formulering vedr. ejendomsidentifikation 

- N, spørgsmål om relevans 

- P, Bygninger, boliger bør udvides med tekniske anlæg  

- T + V, bør præciseres at Kommunerne ophører med at reg. når der er stabil drift 

- W, sætningen afsluttes med ejendomsskattesystem/-vurderingssystem. 

- X, ”Vurderingsfortegnelsen” erstattes med ”ejendomsvurderinger” 

- Y, Ny pind om behovet for myndighedsaftaler jf. nedenfor.. 

 

PDH have forud for mødet fremsendt en række bemærkninger til en række punkter. 

MBM have forud for mødet fremsendt er ændret formulering til pind Y og stillede spørgsmål ved 

behovet for egentlige aftale mellem myndighederne. Der var enighed om, at det er vigtigt, at de 

formelle aftale- og forvaltningsmæssige forhold kommer på plads.  

Da spørgsmålet om myndighedsaftaler (punkt Y) er en problemstilling, der længe har hvilet 

ønskede SRU at præcisere behovet for myndighedsaftaler og sagde: 

En grunddatamyndighed, som flytter driften af en distribution af data fra sig selv eller en privat 

leverandør til Datafordeleren, har fortsat i medfør af den relevante registerlovgivning ansvaret for 

distribution af registerdata. I sidste ende er det ministeren, der skal stå på mål overfor Folketinget 

og statsrevisorerne for om relevante lovkrav til datadistributionen overholdes. 

For de myndigheder, der har en lovbunden opgave med at stille grunddata til rådighed (herunder 

BBR, Adresseregisteret (DAR), CVR og CPR), er det derfor af forvaltningsmæssige årsager 

nødvendigt, at der er formel sikkerhed for, at distributionsopgaven bliver varetaget på forsvarlig 

vis af datafordelermyndigheden. Registermyndigheden skal have sikkerhed for, at myndigheden 

er mindst ligeså godt stillet som i forhold til en privat leverandør. 

Det kan ske via en myndighedsaftale, der indeholder bestemmelser om fordeling af ansvar og 

beslutningskompetence, håndtering af spørgsmål ift. persondatalovgivningen og andre 

sikkerhedskrav samt mere almindelige aftalepunkter vedrørende frister/varsler, tvistløsning, 

reaktion ved manglende overholdelse, dokumentation af driften og sikkerhedsniveau, økonomi, 

ind- og udtræden af Datafordeleren samt særlige forhold i etableringsperioden. 

På et mere praktisk plan er det endvidere nødvendigt at etablere en formel relation mellem 

datafordelermyndigheden og grunddataregistermyndigheden for at der i forlængelse heraf kan 

indgås en teknisk dataleveranceaftale mellem grunddatamyndigheden og leverandøren af 

datafordeleren (KMD), sådan som Datafordeleren lægger op til. 
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JRO bemærkede, at der er behov for en ensartede aftaler på tværs af delaftaler, som alle 

grunddatamyndigheder skal kunne tilslutte sig. Opgaven med etablering af aftalegrundlag 

håndteres af Grunddataprogrammet mhp. på at sikre at aftalerne er indgået rettidigt ift. 

milepælene herfor. 

 

AKP bemærkede, at de økonomiske aspekter i det revidere aftalegrundlag bør fremgå af dette 

under et selvstændigt punkt (herunder tidsmæssig forskydning, afklaring ESR paralleldrift). JRO 

bemærkede, at det de nævnte aspekter formmæssigt er indeholdt i aftalegrundlaget, samt at 

disse kan nævnes i coveret til dette.  

 

SRU fremhævede afslutningsvis, at delaftalerne er et bestyrelsesanliggende og at bemærkninger 

i dette referat ikke nødvendigvis er dækkende for parternes holdning. Evt. yderligere 

kommentarer til aftalegrundlaget bedes derfor fremsendt direkte til programsekretariatet/JRO. 

Delaftalerne vil i øvrigt blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Status på delprogrammets fremdrift  

Blev ikke gennemgået da mødet var gået ”over tid”, der henvises til den udsendte PP 

præsentation.  

 

8. Grunddatasekretariatets tidsplan for dokumentation af GD1 

Blev ikke gennemgået da mødet var gået ”over tid”, der henvises til den udsendte PP 

præsentation.  

 

9. Evt.  

PSM spurgte ind til den fremadrettede distribution fra OIS. SRU bemærkede at OIS fortsætter, 

men at spørgsmålet vedrørende flytningen håndteres uden for GD1. 

 


