
 

 

  

    

 

 

 
Dagsorden for møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet  
Tirsdag den 27. september 2015 kl. 9.45-11.45, Geodatastyrelsen mødelok. 0.7  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

 

2. Godkendelse af referat (B) 

Bilag: Referat fra møde den 3. september 2015  

 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

Ingen bilag 

    

4. Status på arbejdet med etablering af en pragmatisk løsning for umatrikulerede arealer 

(B)   

 
5. Status for delprogrammets fremdrift (B)  

Bilag: Cover 

 

6. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)  

Bilag: Cover og bilag med delprogrammets risici og emner 

 

7. Målarkitekturens bilag A (B) 

Bilag: Cover og opdateret bilag A 

 

8. Kvalitetssikring af DLS leverancer (B) 

Bilag: Cover og rapport 

 

9. Hovedtestplan (B) 

Bilag: Cover og opdateret hovedtestplan 

 

10. Evt.  

 

 

Geodatasamarbejder 

J.nr. 600-00184 

Ref. lonor 

Den 21. oktober 2015 



 

 

  

    

 

 

 
Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet 

torsdag den 3. september 2015 kl. 9:45 – 11:45 på Gammel Mønt 4 
 

Til stede 
Institution Navn  Titel 
Geodatastyrelsen (Formand)  Søren Reeberg,formand(SRN) Vicedirektør 
Geodatastyrelsen Brian Arreborg Hansen (BRAHA) Områdechef  
Geodatastyrelsen/Registerprojekter Pia Dahl Højgaard (PDH) Områdechef 
Geodatastyrelsen /Datafordeler  Mads Møldrup (MABJO) Områdechef 
Geodatastyrelsen   Peter Lindbo Larsen (PLL)  Chefkonsulent 
Digitaliseringsstyrelsen  Jens Krieger Røyen (JRO)  Kontorchef  
Skatteministeriet / ICE Jens Daugaard (JDA) Kontorchef 
Skatteministeriet / Ejendomsdata  Søren Rude, (SRU) Kontorchef 
KL Tine Garbers (TKG) Konsulent 
Deltog som suppleant for Troels G Rasmussen 
KL/KOMBIT  Per Smed (PSM) Chefkonsulent 
 
I øvrigt deltog  
Digitaliseringsstyrelsen Jacob Egelykke Rasch (JAE) Specialkonsulent 
Geodatastyrelsen Asbjørn Lenbroch (ALE)  Fuldmægtig 
Deltog under punkt 5 
Geodatastyrelsen Michael Michaelsen (MMI) Chefkonsulent 
 
Afbud  
Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA)  Retspræseident 
 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Revideret referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B) 

3. Ressortændringernes betydning for GD1 (O) 

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)    

5. Status for delprogrammets fremdrift (B)  

� Generel status 

� Tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverancespecifikationer 

Geodatasamarbejder 

J.nr.  

Ref. ALE 

Den  11. september 2015 



 

2 af 5 

Gammel Mønt 4, 2. · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

� Lovgivning 

6. GD1 analyse vedr. umatrikulerede  arealer , opfølgning på tidligere behandling i 

styregruppen (D) 

7. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet jf. bilag 2 og 3 (D)  

8. Næste møde 

9. Evt.  

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

 

2. Revideret referat fra sidste styregruppemøde  

Der var ikke bemærkninger til referatet. 

 

3. Ressortændringernes betydning for GD1 (O) 

SRN redegjorde for at en række opgaver i forbindelse med ressortændringerne er 

overgået til Geodatastyrelsen. For GD1’s vedkommende omfatter dette 

programledelsen for GD1, herunder de tværgående test, kvalitetssikringsaktiviteter og 

lovkoordination. Det er Brian Arreborg Hansen (BRAHA) der er områdeansvarlig for 

Programledelsen i GST. Pia Dahl Højgaard (PDH) repræsenterer forsat 

registerprojekterne Matriklens Udvidelse og Ny Ejerfortegnelse i styregruppen, mens 

Mads Møldrup (MABJO) repræsenterer Datafordeler-projektet. 

 

SRN bemærkede også, at der i forbindelse med ressortændringen er tilgået GST 

ressourcer, men at ikke alle personer, der hidtil har arbejdet med grunddata er rykket 

med. Samtidig er der transaktionsomkostninger når personer flyttes ind i en ny 

organisation. GST vil tilstræbe hurtigst muligt at opbygge samme vidensniveau som 

tidligere i GD1. 

 

SRU oplyste, at for så vidt angår projektet udvikling af BBR, er dette flyttet til 

området ”Ejendom” i Skat. Bemandingen på BBR projektet er den samme som før 

ressortændringen.  SRU repræsenterer i styregruppen grunddataprojektet udvidelse 

af BBR.  

 

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)    

Der er ikke afholdt møde i Grunddatabestyrelsen siden sidste møde i GD1 

styregruppen. Næste møde i Grunddatabestyrelsen er 10. september. 
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5. Status for delprogrammets fremdrift (B)  

 

� Generel status 

PLL gjorde rede for programledelsens overordnede vurdering af programmets 

fremdrift. Arbejdet er koncentreret omkring den tværgående kvalitetssikring.  

 

PLL bemærkede at CVR /CPR er ikke med i GD1/GD2. Det er muligt at 

CPR/CVR holder planen i forhold til udarbejdelse af DLS, men det er ikke 

ensbetydende med at de leverer hvad der forretningsmæssigt skal bruges i 

GD1/GD2.  

 

SRN konstaterede at der her er en udfordring, som er vigtig at få håndteret.   

 

Der blev spurgt til planerne for Tinglysningsrettens brug af BFE nummer. PLL 

bemærkede, at det fra Tinglysningsretten var blevet oplyst om at anvendelse af 

BFE nummer indarbejdes i næste ”release” den 28. november.   

 

SRN opsummerede, at Programledelsen vil rette henvendelse til hhv. 

CPR/GD5, CVR/GD6 og Tinglysningsretten, mhp. at få afklaret om der er 

uklarheder i leverancer i forhold til behov i GD1.   

 

� Tværgående kvalitetssikring af etablering af Dataleverance- 

specifikationer 

MMI redegjorde for den tværgående kvalitetssikring af etablering af 

Dataleverancespecifikationer.   

 

Der er fremdrift i arbejdet, som dog vanskeliggøres af forskellige stilarter i 

udarbejdelsen af DLS.  

 

I forlængelse af status blev mulige udeståender drøftet, herunder behov for et 

myndighedsregister. 

 

Der var i styregruppen enighed om behovet for at samle op på behov og 

problemstillinger, der ikke bliver løst i forbindelse med kvalitetssikringen. 

MMI oplyste i forlængelse af dette, at der i planen for den tværgående 

kvalitetssikring er programsat en liste, der samler op på og kategoriserer 

udeståender.  

 

� Lovgivning 

BRAHA redegjorde for status på lovprojektet: GST har i forbindelse med 

ressortomlægningen overtaget ressortansvaret for samleloven og samtidig fået 

den ekstra opgave at udskille adresseloven fra BBR-loven. Det er ikke 

realistisk, at dette kan nås til november 2015. Det er hensigten at holde 
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momentum i arbejdet og samtidig vurdere hvornår i 2016 loven kan 

fremsættes. 

I forbindelse med status for GD1 blev udfasningen af ESR drøftet. 

 

PLL oplyste, at udredningen der er lavet i samarbejde med KL / KOMBIT og som 

beskriver metoden for hvordan man kan køre ESR i paralleldriftsperioden, blev 

behandlet og godkendt på forrige styregruppemøde.  Det nødvendige faglige og 

tekniske grundlag for at træffe en afgørelse om drift af ESR i paralleldriftsperioden er 

således til stede. 

PSM / TKG bemærkede, at de var enige i denne betragtning, idet de bemærkede, at 

der ud over de forretningsmæssige afklaringer, kan være finansieringsmæssige 

spørgsmål, der vil skulle håndteres uden for GD1..  

Med disse bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning. 

6. GD1 analyse vedr. umatrikulerede arealer, opfølgning på tidligere 

behandling i styregruppen (D) 

PLL redegjorde for at en fremgangsmåde for registrering af eksisterende 

umatrikulerede arealer blev besluttet på forrige styregruppemøde, og at KL havde haft 

reservationer overfor igangsættelse af en analyse baseret på ændringer i 

vurderingsloven.  Den 2. september var der et indledende møde mhp. afklaring af 

evt.KL’s behov for at der skal kunne opstå nye registrering af  umatrikulerede arealer. 

og håndtering af disse. KL fremlagde på mødet den 2. september forskellige 

eksempler på situationer, hvor der efter KL’s opfattelse vil være behov for at registrere 

nye umatrikulerede arealer. 

 

TKG supplerede med at præcisere, at kommunerne har brug for at sikre, at 

eksisterende og fremtidig forretning kan videreføres, og at konsekvensen af de på 

mødet den 2. september skitserede løsningsmuligheder kan blive et indtægtstab i 

kommunerne i størrelsesordenen et to-cifret millionbeløb om året samt andre afledte 

samfundsmæssige uhensigtsmæssigheder. KL kunne på den baggrund ikke støtte 

igangsættelse af den foreslåede analyse. KL var imidlertid åben overfor at drøfte andre 

pragmatiske løsningsmuligheder, som sikrer at eksisterende og ny tilkommende 

umatrikulerede tildeles BFE-nr og gøres tilgængelig for SKAT og kommunerne. 

PSM supplerede med at gøre opmærksom på, at det i dag er muligt at registrere 

umatrikulerede arealer i ESR, hvilket derfor også skal være muligt fremover. 

Behovet for nye umatrikulerede arealer blev herefter drøftet i styregruppen.   

 

SRN opsummerede punktet med, at GST vil udarbejde et skriftligt pragmatisk 

løsningsforslag oplæg, som ikke nødvendigvis kræver stor systemunderstøttelse. 

Forslaget  vil blive drøftet med de involverede parter mhp. på at finde en løsning,. 

hHerefter orienteres styregruppen.  Der var enighed om, at antallet af nye 
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umatrikulerede arealer vil være beskedent, hvorfor en simpel og evt. håndbåren 

løsning vil være tilstrækkelig. Der var ligeledes enighed om at umatrikulerede arealer 

ikke er entydigt afgrænset som Matriklens øvrige ejendomstyper 

Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)  

ALE præsenterede aktuelle emner og risici. SRN bemærkede til risiko D2 

”tidsperspektivet”, at GD1 naturligvis gør alt hvad der er muligt at komme i mål i rette 

kvalitet. 

 

PSM bemærkede til punktet, at det er vigtigt at de ”bøffer” som uundgåeligt vil 

komme op i et komplekst program som dette bliver parkeret åbent, så de kan blive 

håndteret.  

 

7. Næste møde 

Næste møde i styregruppen afholdes tirsdag den 27. oktober kl 9:45 – 11:45 

8. Evt.  

Det der blev spurgt til om den fælles brugerstyringsmodel udarbejdet i regi af Kombit, 

som skal anvendes i grunddataprogrammet, er på plads, samt om det er afklaret at 

statslige registre kan anvende denne løsning. 

JRO bemærkede, at det skulle være på plads, men for at få dette bekræftet vil DIGST 

rette en formel henvendelse til KOMBIT. 

MABJO oplyste, at udvikling af datafordeleren følger korrektionsplanen og at 

referenceimplementeringen med første data fra DAGI, højdemodel og skærmkort 

forventes klar som planmæssigt den 7. september. 
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Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet 
GD1 
 
Problem 
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der 
statusrapporteres for afsluttede og kommende produkter og milepæle samt 
kritiske risici og emner. Risici og emner behandles i særskilt punkt. 
Geokodningsprojektet er under afslutning. Nederst afgives derfor afsluttende 
status.  
 
Baggrund 
Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for 
perioden 25. august til 16. oktober 2015. Rapporteringen foregår på baggrund af 
projekternes arbejdspakker i GD1s implementeringsplan. 
 
Status 
Den overordnede status for GD1 fremgår herunder. På baggrund af 
projekternes status vurderes status for det samlede delprogram at være GUL. 
 
Lovprojektet er tidsmæssigt på planen ift. at samleloven fremsættes for 
Folketinget i okt. i 2016. Styregruppen forelægges ny tidsplan på næste møde, 
hvormed projektets status forventes at gå i grøn. Det er dog kritisk, at den rette 
bemanding af projektet falder på plads og at kvalitetssikringen af de deltagende 
myndigheders bidrag afsluttes i indeværende år. GST har stor ledelsesmæssig 
fokus på opgaven.  
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Projekt Tid Scope Ressourcer Bemærkninger 

Matriklens 
udvidelse         

Ejer-
fortegnelsen     

I relation til 2015 – Ja. 
Men klagesagen har 
betydet, at projektets 
buffer til håndtering af 
eventuelle 
ændringsønsker er brugt 
på advokatbistand.   

BBR 

Antallet af BBR-
services på DAF skal 
justeres jf. QA-
rapporten. Det nås 
ikke til den 22/10. 
Der er indgået aftale 
med DAF.       

Geokodning       
Projektet er under 
afslutning. 

Testprojektet       

Projektet er fælles 
for GD1 og 
GD2. 

Lovprojektet 

Ift. den oprindelige 
baseline er projektet 
forsinket. 
Fremlæggelse for 
Folketinget ændres 
fra Nov II 2015 til 
Okt I 2016 

Ny 
adresselov 
er ikke 
omfattet 
af 
projektet. 

GST er i gang med 
rekruttering af jurist  
 

Projektet er fælles 
for GD1 og 
GD2. 

 
 
 
 
 
 
  



  Side 3 af 6 

 

Fremdrift på arbejdspakker i den forgangne måned 

Projekt Produkter og milepæle Status 

Matriklens 
udvidelse 

Funktionsprøven er udvidet med en 
Funktionsprøve-2 vedrørende 
Beliggenhedsadresse, 
Landinspektører/BBR, 
Udstykningskontrolskema og fortsat load af 
GST-LDS med SFE. 

Forventes afsluttet som 
planlagt medio marts 
2016 

Specifikation af ajourføringsservices pågår i 
oktober 2015 og kan blive specifikations-
godkendt, - mens endelig test og 
godkendelse først kan ske ifbm. GD1/GD2 
– integrationstest Q2-Q3 2016. Ændring ift. plan? 

DLS afleveret pr. 2 oktober 2015. Leveret til tiden 

MU-Hovedleverance færdigudviklet. 

Forventes afsluttet som 
planlagt medio 
november 2015 

Ejerfortegnelsen 
Leverandørens løsningsdesign som resultat 
af afklaringsfasen. Leveret til tiden 

DLS afleveret til DAF-operatør Leveret til tiden 

BBR 
Løsningsdesign er godkendt Leveret til tiden 

Aflevering af DLS til sekretariatet Leveret til tiden 

Geokodning 

Projektet har afsluttet alle de ændringer i 
BBR og FOT, der var nødvendige for at 
understøtte en mere effektiv geokodning. 
Arbejdspakke 1 (Etablering af Infrastruktur 
i FOT og BBR, der understøtter 
geokodning) er på denne baggrund 
afsluttet. Leveret til tiden 
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Projektet har tidligere medvirket ved 
udarbejdelse af de regelændringer, der 
foreslås i regi af Lovprojektet (fælles projekt 
for GD1/2). Lovprojektet er imidlertid 
udskudt som konsekvens af 
ressortændringerne i juni 2015 og 
arbejdspakke 4 (Regler for håndtering af 
Geokodning) er dermed ikke i stand til at 
levere en bekendtgørelse indenfor 
projektets rammer. Det resterende arbejde 
overtages og færdiggøres af BBR-
myndigheden i SKAT Ejendom, som har 
påtaget sig at løse opgaver ifm. det 
almindelige BBR-arbejde.   

Tværgående lov 
Udarbejdelse af revideret PID og ny 
tidsplan 

Der er ikke indmeldt 
forventet slutdato 

Tværgående 
test 

Tværgående kvalitetssikring af 
forretningsmæssige tjenestespecifikationer, 
datamodeller og DLSer 

Forventes afsluttet som 
planlagt 30-10-2015 

Udarbejdelse af hovedtestplan v1.0 
Forventes afsluttet som 
planlagt 27-10-2015 

 
 
 
 
Oversigt over arbejdspakker i den kommende måned 

Matriklens 
udvidelse 

Prøvedata til DLS afleveret 
Forventes leveret til 
tiden 30/10 2015 

Migreringsdatasæt bestilt 
Forventes leveret til 
tiden. 

Ejerfortegnelsen 

Godkendelse af afklaringsfase 
(leverandørens løsningsdesign). Udvikling 
og test af delleverance 1 

Forventes leveret til 
tiden 30/10 2015 

Tilrettede DLS til DAF-operatør 
Forventes leveret til 
tiden 30/10 2015 

Prøvedata til DAF-operatør 
Forventes leveret til 
tiden 30/10 2015 

Leverandøren afleverer delleverance 1 
Forventes leveret til 
tiden 6/11 2015 

BBR 

M7 BBR klar til snitfladetest 

Forventes klar 1/5 
2016 i 
overensstemmelse med 
planen. 
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Afsluttende status for geokodningsprojektet, jf. PID fra december 2013: 

 
Metodevejledning til geokodning 

Leverancebeskrivelse: Anbefalet metodebeskrivelse, der kan indgå i fælles 
fremtidige udbudsgrundlag for geokodningsopgaver. 

Resultat: Som fremhævet på styregruppemøde i GD1, marts 2015, har det som 
følge af et godt tværgående samarbejde i projektet været muligt at komme 
betydeligt længere med geokodningen, end forudsat i den oprindelige 
projektbeskrivelse. Således er store dele af det arbejde, der ellers ville kunne 
udbydes af kommunerne som geokodningsopgaver nu udført, mens de bygninger 
der står tilbage er karakteriseret ved stor kompleksitet og ikke i samme grad oplagt 
kan løses via udbud på et fælles udbudsgrundlag. 

Arbejdsgangsbeskrivelse for løbende ajourføring af georeference 

Leverancebeskrivelse: I lighed med og under respekt for arbejdsgangene i GD1 
udføres arbejdsgangsbeskrivelse i samarbejde med FOT, der passer til arbejdet 
med georeferering. 

Resultat: Arbejdsgangene er beskrevet i ”Kravsspecifikation for klient til 
bygningsgeokodning” færdiggjort 1. april 2014. 

Etablering af infrastruktur i FOT og BBR, der understøtter geokodning 

Leverancebeskrivelse: Nødvendige tilpasninger af brugergrænseflade i BBR’s 
sagsbehandlingsprogram, udvikling af snitflader m.v. mellem BBR og FOT samt 
integration af kort på BBR-meddelelsen og i BBR’s brugergrænseflade. 

Resultat:  
Der er etableret en brugergrænseflade på BBR.dk. Via funktionen kort.bbr.dk er 
det muligt for borgere og virksomheder at orientere sig i den aktuelle status på 
geokodningen af ejendommen. Kortet præsenteres i en lettere udgave på bagsiden 
af BBR-meddelelsen, der fx rekvireres ifm. ejendomshandler. Herudover er alle 
ændringer i BBR og FOT, som er nødvendige for at understøtte en mere effektiv 
geokodning gennemført, fx er der tilføjet nye kodelister i BBR, der angiver 
geokodningens kvalitet og kilde, og der er etableret funktionalitet, der sikrer at 
enhver nyoprettet bygning automatisk får tildelt bygningskoordinater. De 
etablerede løsninger videreudvikles af BBR-myndigheden i SKAT Ejendom i 
samarbejde med FOT. 

Etablering af værktøj til vedligehold af eksisterende og fremtidige 

georefererede bygningsdata 

Leverancebeskrivelse: Der udvikles en webløsning, der kan indlejres i BBR-
kommune og stilles til rådighed for kommunerne. 

Resultat: Geokoderen blev idriftsat i november 2014 som en stand-alone-løsning, 
der kan tilgås af kommunerne på www.geokoderen.dk. Løsningen er udviklet, så 
den kan indlejres i BBR-kommune, fx i den kommende BBR version 2.0. Som en 
foreløbig integration er der etableret en direkte kobling fra et ejendomsopslag i 
BBR til et tilsvarende ejendomsopslag i Geokoderen.  
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Gennemførelse af maskinel geokodning 

Leverancebeskrivelse: Maskinel geokodning opdaterer tidligere maskinelt dannede 
bygningskoordinater i BBR. Maskinel geokodning viger for eksisterende 
geokodning. En stor del af denne opgave handler således om at identificere, hvilke 
dele af landet, der skal processes maskinelt. 

Resultat: Den maskinelle geokodning er gennemført med et væsentligt bedre 
resultat en forventet. Det har nemlig været muligt via automatiske metoder ikke 
blot at geokode bygningspunkter i 99 procent af samtlige bygninger, men for en 
række bygninger også at etablere én-til´-én relation til et bygningsomrids således at 
en sådan nu findes for ca. 75 procent af BBR’s bygninger. Dette er et meget stort 
skridt mod det langsigtede mål om, at enhver BBR bygning er relateret til et 
geokodet bygningsomrids i FOT.     

Regler for håndtering af geokodning 

Leverancebeskrivelse: Der udarbejdes en ændring til bekendtgørelse om 
ajourføring af BBR, der medtager bygningskoordinater på linje med øvrige BBR-
oplysninger. Bekendtgørelsen vil ikke pålægge kommunerne at geokode 
bygninger, men vil f.eks. fastlægge, hvordan ejeren og kommunen skal reagere i 
tilfælde af fejl i oplysninger m.v. 

Resultat: Projektet har medvirket ved udarbejdelse af de regelændringer, der er 
foreslået i regi af Lovprojektet, er et fælles projekt for GD1/2. Den ønskede 
regulering er specificeret i bemærkningerne til en foreslået ændring af § 7, stk.2 i 
BBR-loven. Lovprojektet er imidlertid udskudt, formentlig til fremsættelse af 
lovforslag oktober 2016, og kan derfor ikke længere håndteres indenfor 
geokodningsprojektets rammer. Arbejdet med at udarbejde bekendtgørelsen med 
regler for håndtering af geokodning overtages af BBR-myndigheden i SKAT 
Ejendom, som påtager at løse opgaver ifm. det almindelige BBR-arbejde og med 
fortsat koordination til lovprojektet i GD1/2. 

 
Løsning 
Det indstilles, at styregruppen godkender 

- den samlede fremdriftsstatus 
- at delprogrammets samlede status går i grøn, når der foreligger en 

godkendt tidsplan for lovprojektet, der understøtter, at samleloven træder 
i kraft 1. januar 2017 

- den afsluttende status for Geokodningsprojektet, som dermed lukkes. 
 
Procedure  
Ikke relevant 
 
Kommunikation  
Ikke relevant. 
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Væsentlige risici og emner 

Problem 
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og 
delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som 
programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed.  

Baggrund 
Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har 
tværgående betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives 
i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i 
risikoregisteret. Emner registreres og behandles i delprogrammets emneliste. 
Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets 
projekter.  

Løsning 
Nedenfor er listet kritiske risici og aktuelle emner. Øvrige risici med en score over 
10 fremgår af bilag 5.2. Der er ikke øvrige aktuelle emner. 

Kritiske risici 

ID Årsag Hændelse Effekt Værdi 
(SxK) 

Tiltag 

A11 Manglende eller 
forsinkede 
afklaringer ift. at 
anvende 
produktionsdata i 
DAF’s testmiljø 
samt manglende 
juridisk afklaring ift. 
persondataloven. 

Testdata ikke til 
rådighed rettidigt 

Test kan ikke 
gennemføres 
rettidigt 

 
12  
 

(3x4)  
S ændret 

fra 4 

Opgaven er 
placeret hos 
GD7. Der følges 
op på mitigerende 
tiltag på 
ugemøderne 
mellem GD1, 
GD2, GD7 og 
GD8. 



  Side 2 af 3 

 

A15 
(ny) 

Opgaveansvaret for 
snitfladetest er 
placeret i 
registerprojekterne.  

Uden samlet plan 
for snitfladetest 
skal 
registerprojekter
ne indbyrdes 
aftale proces for 
gennemførelse af 
test og håndtere 
evt. tilbageløb 
ifm. fejlrettesler.  

Flaskehalsprobleme
r ift. testkapacitet på 
DAF og 
registerprojekter 
som har mange 
snitflader med i 
testen. 

 
12  
 

(4x3) 

Delprogramledels
en påtager den 
tværgående 
koordinering af 
testafvikling, 
herunder bidrager 
med fælles 
retningslinjer/sta
ndarder for 
planlægning og 
gennemførelse af 
snitfladetest. 

 
 
 
B4 

Utilstrækkelig 
beslutningskraft ift. 
fastlæggelse af 
programfælles 
retningslinjer, 
standarder og 
metoder.  

Projekternes 
behov for fælles 
metoder og 
standarder 
imødekommes 
ikke. 

Der opstår 
forsinkelse og 
tilbageløb. 

12  
 

(4x3) 
S ændret 

fra 2 

Delprogramledels
en udvikler egne 
løsninger. 

B6 Ikke rettidig adgang 
til CVR 
data/hændelser via 
DAF eller anden 
løsning. 

Forretningskritis
k element for 
Ejerfortegnelsen 
mangler. 

Ejerfortegnelsen 
forsinkes. 

16  
 

(4x4) 
S ændret 

fra 3 

Programledelsen 
presser på overfor 
CVR.  

A16 
(ny) 

Udflytning af GST 
til Aalborg herunder 
projekterne 
Matriklens udvidelse 
og Ejerfortegnelsen. 

Nøglepersonerne 
i projekterne 
søger væk.  

Markante 
forsinkelser og 
kvalitetstab.  

20  
 

(4x5) 

GST udarbejder 
fastholdelses-
tiltag med 
forventet 
vedtagelse medio 
november. 
Individuelle 
aftaler indgås 
efterfølgende. 

 

Aktuelle emner 

ID Problem og konsekvens Ejer Status på håndtering (og evt. frist) 

101 Håndtering af sammenlagte 
lejligheder. Ca. 3600 af tingbogens 
ejerlejligheder kan ikke matches 
med ESR. Årsager: 1) 
Ejerlejligheder er sammenlagt i ESR, 
som konsekvens af sammenlægning 
i BBR (iht. Byggeloven), 2) Fejl i 

GD1 20.10.2015: Afventer resultater af 
datavask.  
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ESR.  

94 

Manglende historik på SFE data 
(samlet fast ejendom), som 
overføres til datafordeleren. 
Dermed får nedlagte ejendomme 
ikke tildelt BFE-nummer, hvorved 
kommunerne ikke kan finde ejerne i 
Datafordeleren. 

GD1 20.10.2015: Der er frigivet midler til en 
analyse mhp. udredning af 
løsningsforslag. 
Analysen er planlagt gennemført ved 
udgangen af februar 2016 

96 

Udestående afklaring vedr. 
umatrikulerede arealer 

GD1/ 
GST 
SKAT / 
KL 

20.10.2015: GD1 fik på stg-møde den 
3/9 i opdrag at udarbejde et skriftligt 
pragmatisk løsningsforslag, som ikke 
nødvendigvis kræver stor 
systemunderstøttelse. Det har ikke 
været muligt at få opbakning til 
løsningen under opdragets 
forudsætninger. Videre proces besluttes 
på stg-møde 27/10. 

 

Det indstilles, at styregruppen drøfter risikobilledet og godkender de mitigerende 
handlinger for de kritiske risici og emner. 

Procedure  
Emner og risici er behandlet på møde i Projektforum den 20. oktober 2015. 

Kommunikation 
Ikke relevant 



 

 

 

Bilag 6.2  21. oktober 2015  
 

  

Risikoregister 

Registeret indeholder de af delprogrammets risici, der scorer mere end 10 point, 
og som ikke er trukket frem som kritiske risici i coveret (bilag 5.1).  

ID Årsag Hændelse Effekt Værdi 
(SxK) 

Tiltag 

B15 
(ny) 

Manglende 
koordinering af 
tværgående test (GD1, 
GD2 og GD7). 
Opgaven ligger 
formelt hos GD8, 
men løses ikke der. 

Testdata leveres 
ikke rettidigt. 

Test 
forsinkes 

20  
 

(5x4) 

Der igangsættes 
en foranalyse, der 
bl.a. etablerer en 
projektbeskrivelse 
for det 
tværgående 
arbejde og afklare 
økonomiske 
konsekvenser.  

B10 GD1s 
behov/forudsætninger 
om testkapacitet på 
DAF. Der stilles et 
enkelt kundetestmiljø 
til rådighed. 

Der er ikke 
tilstrækkelig 
testkapacitet. 

Test tager 
længere tid, 
afviklingen 
af test er 
sårbar i 
forhold til 
fejl, nedbrud 
og 
forsinkelser. 

10  
 

(2x5) 

Dialog med 
GD7. Alternativt 
indkøb af 
yderligere 
testkapacitet. 

B16 
(ny) 

Frekvensen på release 
af fejlrettelser af 
tjenester på DAF er 
utilstrækkelig ifm. test  

Fejl ifm. test kan 
ikke rettes og 
releases hurtigt nok 
til at have en smidig 
testafvikling. 

Test 
forsinkes. 

16  
 

(4x4) 

GD1 
tilrettelægger et 
robust testforløb 
i dialog med 
GD7. 

D2 Tidsperspektivet har 
højeste prioritet i 
arbejdet frem mod 
aflevering til KMD 
30/10. 

Ringere kvalitet i 
DLS-
implementering. 

Løsninger 
opfylder 
ikke behov 
hos 
anvendere. 

16  
 

(4x4) 
S 

ændret 
fra 3 

K 
ændret 
fra 5  

Løbende 
opfølgning og 
handling, når der 
findes fejl – i 
samarbejde med 
GD7.  
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Opdatering af Målarkitekturens bilag A 

Problem 
Målarkitekturen inkl. bilag A-C v.2.0 blev godkendt i styregruppen i maj 2015. 
Som følge af forretningsmæssige afklaringer i projekterne siden da er bilag A 
opdateret igen, og der er derfor behov for styregruppens godkendelse således, at 
der sikres overensstemmelse mellem målarkitekturen og de afleverede DLS’er. 
Programsekretariatet har prioriteret, at hoveddokumentet og de øvrige bilag ikke 
er blevet konsekvensrettet endnu, hvorfor det kun er bilag A, der forelægges til 
styregruppens godkendelse.  

Baggrund 
Bilag A har til formål at give et overblik over de ejendomsdatasystemer, der indgår 
i delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation 
(As-Is) hhv. i målbilledet (To-Be). Overblikket omfatter både de systemer, som 
direkte er en del af grunddataprogrammet og de systemer, der er tæt relateret 
hertil – eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata.  

Løsning 
Rettelserne i bilag A er konsekvenser af forretningsmæssige og tekniske 
afklaringer i projekterne og er alle håndteret med undtagelse af følgende 
udestående: 

BBR skal afklare, om de har behov for servicen EJDmULodfladeHent fra 
Matriklen eller om deres behov kan håndteres ved hjælp af en WFS-service. 
Matriklen ønsker, at servicen udgår. Afklaring forventes umiddelbart inden 
styregruppemødet, og afgives mundtligt på mødet.  

Det indstilles at styregruppen godkender Målarkitekturens bilag A.  

Procedure  
Sagen er behandlet i Projektforum den 20. oktober 2015. Der justeres fortsat i de 
forretningsmæssige beskrivelser, hvorfor bilag A vil blive opdateret på et senere 
tidspunkt igen. Forelæggelsen nu skyldes jf. ’Problem’, at der er brug for at få 
stadfæstet målarkitekturen for DLS’erne. 

Kommunikation 
Efter godkendelse i styregruppen offentliggøres bilaget på hjemmesiden for 
delprogrammerne GD1, GD2 og GD7 http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ 
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1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Dokumentets formål er at give et overblik over de ejendomsdatasystemer, der indgår i 

delprogrammet med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation (As-Is) hhv. i 

målbilledet (To-Be). Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af 

grunddataprogrammet, og de systemer der er tæt relateret hertil – eksempelvis ved at de 

vedligeholder en kopi af de nuværende grunddata. 

Dokumentet er et bilag til Ejendomsdataprogrammets målarkitektur. 

1.2 Metode 

Metodemæssigt arbejdes der omkring systemer med forskellige beskrivelser: 

Systemoverblik 
Systemoverblikket indeholder et grafisk overblik over de systemer, som indgår i delprogram 1 

med en kort beskrivelse af deres rolle i den nuværende situation hhv. i målbilledet. 

Overblikket omfatter både de systemer, som direkte er en del af grunddataprogrammet, og af 

de systemer der er tæt relateret hertil – eksempelvis ved at de vedligeholder en kopi af de 

nuværende grunddata. 

Systemsammenhænge 
En grafisk fremstilling af sammenhænge mellem de forskellige systemer, som indgår i 

delprogrammets scope med en beskrivelse af de forskellige snitflader. 

Der vil her være tale om et As-Is billede, et To-Be billede samt et antal ”mellemresultater” på 

vej mod målet. Der er her tale om en beskrivelse af ”rejsen” på vej mod målet. 

Målarkitekturens systemer 
En grafisk fremstilling af de væsentligste systemer i målarkitekturen med dertil hørende 

beskrivelse. Fokus rettes på grundregistrene inden for ejendomsdata. 

1.3 Proces 

Systemoverblikket er etableret med udgangspunkt i resultaterne fra forstudieprojektet ”10.2a 

Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata”, som blev gennemført 4. kvartal 2012, som 

oplæg til vedtagelsen af grunddataprogrammet. 

Bearbejdningen af dette udgangspunkt frem til modellen beskrevet i dokumentet her er 

gennemført i følgende hovedproces: 

• Afholdelse af 1. systemworkshop den 31. januar 2013. 

Her blev hhv. nuværende systemsammenhænge og systemmæssig målarkitektur for 

ejendomsdata bearbejdet. 

• Afholdelse af 2. systemworkshop den 5. marts 2013. 

Med udgangspunkt i udsendt materiale blev nuværende systemsammenhænge samt 

systemoverblik konfirmeret. Derudover blev udkast til interim løsninger behandlet. 

• Afholdelse af 3. systemworkshop den 14. marts 2013. 

Her blev dokumentet som helhed – excl. Kapitel 4 omkring målarkitekturens services – 

konfirmeret. 
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• Afholdelse af 4. systemworkshop den 21. marts 2015. 

Gennemgang af skriftlige kommentarer til systemdokumentet. 

Bearbejdning af målarkitekturens services – herunder strukturering af kapitel 4. 

• Sammenskrivning og udsendelse til skriftlig kvalitetssikring. 

Kommentarer fra 4. workshop indarbejdet. 

Dokumentet udsendt 2. april 2013 som bilag til målarkitekturdokumentet til 

afsluttende skriftlig kvalitetssikring. 

Målarkitekturen er med udgangspunkt i revideret aftalegrundlag, erfaringer fra arbejdet med 

løsningsarkitekturer, en revideret implementeringsplan mv. opdateret maj 2015. 

Grundlaget for denne opdatering er etableret gennem en række mindre workshops og skriftlig 

dialog mellem Ejendomsdataprogrammets registerprojekter. 

1.4 Læsevejledning  

Ud over dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: 

• Kapitel 2 – Systemoverblik 
Indeholder et overblik over de væsentligste systemer/systemområder, som påvirkes af 

Ejendomsdataprogrammets gennemførelse. I forhold til de enkelte systemer er angivet 

nuværende indhold og anvendelse samt grunddataprogrammets påvirkning. 

• Kapitel 3 – Målarkitekturens systemer 
Indeholder en beskrivelse af målarkitekturens systemer med en uddybning af de tre 

grundsystemer – Matriklen, BBR og Ejerfortegnelse – samt Datafordeleren og dertil 

knyttede ejendomsregistre og services. Dvs. en beskrivelse af målarkitekturen for den 

forandring, som gennemføres i forbindelse med Ejendomsdataprogrammet. 

• Kapitel 4 – Målarkitekturens services og hændelser 
Indeholder en oversigt over de forskellige services i forhold til ejendomsdata fordelt på 

services udstillet af de enkelte registre (ajourføringsservices), services udstillet via 

Datafordeleren samt hændelsesbeskeder.  

• Kapitel 5 – Nuværende ejendomsdata systemer 
Indeholder en kort beskrivelse af de nuværende ejendomsdata systemer inkl. de 

nuværende systemsammenhænge. Dvs. en beskrivelse af udgangspunktet for den 

forandring, som gennemføres i forbindelse med Ejendomsdataprogrammet. 
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2. Systemoverblik 

2.1 Ejendomsdata systemoverblik 

Nedenstående figur giver et overblik over de væsentligste systemer/systemområder, som 

påvirkes af Ejendomsdataprogrammets gennemførelse. Der er tale om et overblik, som både 

viser nuværende systemer (eksempelvis ESR og OIS), og målarkitekturens nye systemer i form 

af Ejerfortegnelse, de nye kommunale opkrævningssystemer og den fællesoffentlige 

Datafordeler. 

 

Figur 1. Ejendomsdata - Systemoverblik. 

2.2 Ejendomsdata - Grunddataregistre 

2.2.1 Matrikel – Bestemt fast ejendom 

Nuværende anvendelse: 
Matriklen består i dag af to hovedsystemer: 

Et indberetningssystem til Matriklen (”MIA”), som anvendes af Landinspektører til 

indberetning af alle oprettelser og ajourføringer i forhold til samlet fast ejendom og 

tilhørende jordstykker. 

Et sagsbehandlingssystem med tilhørende databaser (”miniMAKS”), som anvendes til 

sagsbehandling og ajourføring af Matrikelregister & Matrikelkort. 

GST har det overordnede ansvar for datakvaliteten, og lovgiver om registrets indhold 

og ajourføring, samt udstikker bekendtgørelser og vejledninger.   
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Grunddataprogrammets påvirkning: 
Indberetning fra landinspektøren vil fremover være udvidet i forhold til den 

nuværende systemløsning. Alle ejendomstyper omfattes herunder også som 

præmatrikulær registrering.  

Opdatering af Matriklen sker gennem ajourføringsservices. 

Matriklen vil udstille sagsrelaterede matrikulære data til brug for landinspektører og 

den kommunale myndighedsbehandling. 

Udstilling af grunddata fra Matriklen vil fremover ske via Datafordeleren. 

2.2.2 BBR – Bygninger og boliger 

Nuværende anvendelse: 

BBR indeholder grunddata om alle bygninger, boliger og adresser. 

Registret ajourføres af kommunerne primært i forbindelse med byggesager. 

SKAT har det overordnede ansvar for datakvaliteten, og lovgiver om registerets indhold 

samt udstikker regler og vejledning for ajourføring. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
I forbindelse med Grunddataprogrammet vil BBR blive splittet op således, at der 

fremover vil være et bygnings- og boligregister (BBR) og et egentligt adresseregister 

(etableres af grunddataprogrammets delaftale 2). 

BBR vil skifte til at anvende Matriklens ejendomsdatamodel, baseret på det fælles 

ejendomsbegreb (BFE m.m.). 

Opdatering af BBR-data vil dels kunne ske gennem en tilpasset og målrettet klient, dels 

gennem ajourføringsservices stillet til rådighed for byggesagsbehandlingssystemer, 

selvbetjeningsløsninger m.v. 

Livscyklus for begreberne i BBR vil blive tilrettet, således at en tidlig registrering er 

mulig. 

2.2.3 Ejerforhold 

Nuværende anvendelse: 

Ejerforhold i form af en ejerfortegnelse og administratoroplysninger er i dag en 

funktionalitet i ESR. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
I grunddataprogrammet etableres en Ejerfortegnelse baseret på ejendomsbegrebet 

Bestemt fast ejendom hos Geodatastyrelsen. Ejer- og administratoroplysninger samt 

handelsoplysninger udstilles som grunddata via Datafordeleren. 

2.2.4 SKAT – Ejendomsvurdering 

Nuværende anvendelse: 

Funktionalitet eksisterer i dag som en del af SKAT’s vurderingssystemer. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
I forbindelse med grunddataprogrammet overføres ejendomsvurderinger til 

Datafordeleren og udstilles der sammen med de øvrige grunddata. 

Det påhviler SKAT at sikre den vurderingsmæssige sammenhæng til Bestemt fast 

ejendom.  
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2.2.5 ESR – Ejendoms- og StamRegister 

Nuværende anvendelse: 
ESR er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejerforhold, 

matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter. 

Formålet med registret er at understøtte kommunernes arbejde på ejendoms- og 

beskatningsområdet. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
Myndighederne ophører med at registrere ejendomme og ejere i ESR. 

De fleste data vil fremover blive registreret i andre grunddatasystemer og udstillet som 

fællesoffentlige grunddata gennem Datafordeleren. Derudover vil funktionalitet 

omkring kommunale ejendomsskatter og ejendomsbidrag overgå til nye systemer 

målrettet disse opgaver. 

Hvorvidt ESR fastholdes som system hos den nuværende leverandør (KMD) hhv. om 

SKAT fortsat vil gøre brug af ESR, ligger uden for Ejendomsdataprogrammet. 

2.2.6 OIS – Offentlig Informations Server 

Nuværende anvendelse: 

Formålet er at give offentlige myndigheder, virksomheder og borgere en enkel, 

standardiseret og billig adgang til offentlige ejendomsdata datasamlinger. 

P.t. leveres oplysninger fra ESR, BBR, Matriklen, SVUR og PlanDK2. 

Data leveres både gennem online opslag og download af data en gros. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
Den videre udvikling og drift omkring OIS ligger uden for Ejendomsdataprogrammets 

regi. Efterhånden som de nye og/eller justerede grunddataregistre implementeres, 

forventes services med en funktionalitet, der svarer til den nuværende på OIS, at blive 

udstillet på Datafordeleren. 

2.3 Anvendersystemer 

2.3.1 Kommunale opkrævningssystemer 

Indhold og anvendelse: 

Funktionalitet eksisterer i dag delvist som en del af ESR. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
Med ESR’s nedlæggelse etableres nedenstående kommunale it-løsninger, som alle vil 

tilgå ejendomsgrunddata gennem Datafordeleren. 

Der er tale om systemer som alle vedrører kommunal beregning og opkrævning: 

1. Ejendomsskat (”ESR’s Vurderingsejendomme”) 

2. Ejendomsbidrag (forbrugsafgifter) 

3. Leje/administration af kommunal ejendom (”ESR’s Opkrævningsejendomme”) 

4. Evt. nyt fælleskommunalt opkrævningssystem 

2.3.2 SKAT - Ejendomsvurdering 

Indhold og anvendelse: 
SKAT har i dag et samlet systemkompleks, der understøtter vurderingsmyndighedernes 

arbejde med at vurdere fast ejendom og den efterfølgende klagesagsbehandling m.v. 
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Der sker betydelig kommunikation imellem systemer og disses leverandører. 

I forhold til Ejendomsdataprogrammet er der tre relevante systemer: 

ESR/VUR (KMD) hovedopgave er for den enkelte ejendom at udarbejde en vurdering 

og dermed en vurderingsmeddelelse gennem vurderingsmyndighedens indberetning af 

data. Der sker varsling om ændringer i andre registre (eksempelvis BBR). 

Derudover udskrives diverse lister til brug for vurderingsmyndigheden samt levering af 

data til OIS. Systemet understøtter endvidere vurderingsmyndighedens 

klagesagsbehandling (rettelse af fejl eller videre sendelse til ankenævn). 

SVUR (CSC) benytter SKAT primært til indberetning af vurderingsniveauer på diverse 

geografiske områder og visning af vurderingsrelaterede oplysninger på TP-systemet og 

på www.vurdering.SKAT.dk . Systemet leverer oplysninger til andre SKAT-systemer. 

SVUR (IBM) står primært for beregningen af grundværdier og forslag til 

ejendomsværdier, inkl. diverse hjælpelister. Systemet udarbejder tillige 

vurderingsstatistikker samt leverer oplysninger til Danmarks Statistik, OIS’en o.a. 

eksterne interessenter. 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
SKAT’s registre til ejendomsvurdering omlægges til at anvende ejendomsdata gennem 

Datafordeleren. Ejendomsvurderingen udstilles som grunddata via Datafordeleren. 

Hvorvidt disse registre moderniseres i forbindelse med denne omlægning til 

Datafordeler, ligger uden for Ejendomsdataprogrammet. 

Det påhviler SKAT at sikre den vurderingsmæssige sammenhæng til Bestemt fast 

ejendom.  

2.3.3 Øvrige anvendere 

Indhold og anvendelse: 

I dag findes en række øvrige anvendere af ejendomsdata – eksempelvis Digital 

Tinglysning, OIS distributører og Ejendomsdatarapporten (DIADEM). 

Grunddataprogrammets påvirkning: 
Alle anvendere vil skulle omlægge deres systemer til at hente ejendomsdata via den 

fællesoffentlige Datafordeler med de justeringer af nøgler og dataindhold, som 

omlægningen medfører. 

For nogle anvendere kan dette være en større omlægning, mens det for andre vil være 

tale om at hente stort set samme dataindhold – blot fra en anden dataleverandør. 
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3. Målarkitekturens systemer 

3.1 Slutmål for Ejendomsdataprogrammet 

Slutmålet for Ejendomsdataprogrammet er, at de fællesoffentlige grunddata på 

ejendomsområdet udelukkende udstilles til anvendere gennem den fællesoffentlige 

Datafordeler. Kopieringer fra grunddataregistre til ESR, OIS, Tingbog m.m. ophører og erstattes 

af tilsvarende funktionalitet på Datafordeleren. 

ESR er nedlagt som fællesoffentligt register. 

Til kommuner er der etableret nye klienter/fagsystemer til håndtering af ejendomsskat, 

ejendomsbidrag m.m. 

SKAT har omlagt deres systemer til at anvende grunddata udstillet af Datafordeleren.  

3.2 Hovedprincipper i implementeringen 

Implementeringen frem mod målarkitekturen gennemføres ud fra følgende principper: 

• Ændringerne gennemføres i et antal step (kaldet interimløsninger). Det vil ikke være 

muligt at gennemføre alle ændringer som ét samlet ”Big Bang”. 

• Sikker drift prioriteres højt – ikke kun omkring det enkelte register med også i forhold 

til de tværgående sammenhænge. 

• Brugerne af de involverede systemer – ikke mindst kommuner og SKAT – skal skifte 

arbejdsgang og/eller systemunderstøttelse så få gange som muligt – ideelt set kun én 

gang. 

• Systemer, der anvender ejendomsdata, skal tilrettes så få gange som muligt – ideelt 

set kun én gang. 

• ESR bevares i føreste omgang ved at data fortsat kopieres hertil. ESR nedlægges først 

som fællesoffentligt ejendoms stamregister efter en periode, hvor det er tilgængeligt, 

samtidig med at alle grunddata vedrørende ejendomme er på plads og kan hentes i 

Datafordeleren.  

• Datakvalitet i form af konsistens og sammenhæng mellem de forskellige 

ejendomsdataelementer skal være kendt og dokumenteret ved idriftsættelse. Dvs. 

ingen overraskelser med inkonsistente data i forhold til idriftsættelsen. 

• Datakvaliteten i form af konsistens og sammenhæng forbedres løbende frem mod 

idriftsættelse – både gennem dataforbedring i det enkelte register og gennem 

datavask på tværs af de forskellige registre. 
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3.3 Målarkitekturens systemer og integrationer 

Nedenstående figur giver et overblik over målarkitekturen med angivelse af de væsentligste 

systemer/systemområder og integrationerne imellem disse. 

 

 

Figur 2. Overordnede systemsammenhænge i målarkitekturen1. 

Der er etableret en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt 

disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet (Matrikel, 

Ejerfortegnelse og BBR) på en ensartet og sikker måde. Ejendomsgrunddata er forbedret og 

harmoniseret under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom. 

Kommunerne og SKAT vil - bl.a. til brug ved beregning af ejendomsskat og vurderingen - hente 

ajourførte oplysninger om ejendomme, bygninger og ejere heraf i grunddataregistrene. 

Behovet for ESR’s registerdel med ejendoms- og ejeroplysninger samt andre kopiregistre er 

bortfaldet. 

 

Målarkitekturen for ejendomsgrunddata omfatter 4 systemer, som til sammen har ansvaret for 

de fællesoffentlige ejendomsgrunddata:  

• Matrikel har ansvaret for grundregistreringen af samlet fast ejendom, ejerlejligheder 

og bygning på fremmed grund under det fælles ejendomsbegreb - Bestemt Fast 

Ejendom. Denne registrering omfatter også ejendomme under tilblivelse med 

oplysninger om ejendommens endelige identifikation, stedfæstelse, 

beliggenhedsadresse m.v. 

                                                           
1
 Landinspektørens anvendelse af BBR’s og Adresseregisterets ajourføringsservices for ajourføring af 

bygningskoordinater i BBR hhv. indberetning af husnummerer i Adresseregisteret er ikke gengivet.  
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• Hos Geodatastyrelsen etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse 

over de faktiske ejere af fast ejendom inkl. eventuelle administratorer knyttet til dette 

ejerskab. Ejerfortegnelsen indeholder også handelsoplysninger vedr. salg af ejendom. 

• Bygninger og boliger i BBR er knyttet til det fælles ejendomsbegreb og indeholder en 

registreringen af de fysiske bygninger, boliger og tekniske anlæg. 

• SKAT er ikke omfattet af Ejendomsdataprogrammet, men ejendomsvurderinger er en 

væsentlig del af de fællesoffentlige ejendomsgrunddata, hvorfor disse overføres til 

udstilling gennem den fællesoffentlige Datafordeler. Det påhviler SKAT at sikre den 

vurderingsmæssige sammenhæng til Bestemt fast ejendom. 

I de tre systemer, som er omfattet af Ejendomsdataprogrammet, vedligeholdes data gennem 

et sæt af dedikerede ajourføringsservices, som sikrer overholdelse af de gældende 

forretningsregler i grunddataregistrene. SKAT er som sagt ikke omfattet af 

Ejendomsdataprogrammet, hvorfor målarkitekturen ikke beskriver opbygningen af SKATs 

systemløsning. 

Grunddata vedligeholdes fra forskelige klienter og fagsystemer, som kan tilpasses til de 

forskellige aktørers processer og arbejdsgange, gennem de udstillede ajourføringsservices. 

Datafordeleren er et andet væsentligt element i målarkitekturener. Datafordelerens ansvar er 

at udstille fællesoffentlige grunddata og tilhørende hændelser om personer, virksomheder, 

faste ejendomme, adresser og geografi. Disse data og hændelser udstilles gennem 

Datafordelerens udstillingsservices, som i målarkitekturen er den eneste adgang til de 

fællesoffentlige grunddata. Eneste undtagelse er, at ajourføringsservices naturligvis kan læse 

de grunddata, de er ansvarlige for at vedligeholde, mens de skal anvende Datafordelerens 

udstillingsservices, når de skal læse grunddata uden for deres eget ansvarsområde, f.eks. i 

forbindelse med validering af forretningsregler. 

Målarkitekturen omfatter desuden to andre elementer: 

• Kommunal opkrævning. Kommunal opkrævning er medtaget, fordi det er en væsentlig 

anvender af ejendoms data, og fordi den eksisterende løsning på dette område 

(ESR/VUR) er en væsentlig spiller i registrering og sammenstilling af ejendomsdata i 

dag. Løsninger til den kommunale skat og bidragsopkrævning anvender ejendomsdata 

gennem Datafordelerens udstillingsservices. 

• Anvender systemer, som dækker over øvrige anvendere af fællesoffentlige ejendoms 

grunddata, offentlige såvel som private. Mange af disse anvendere har tidligere tilgået 

ejendomsdata gennem OIS. De vil i fremtiden tilgå ejendoms grunddata gennem 

Datafordelerens udstillingsservices. 
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3.4 Ejerfortegnelse 

 

Figur 3. Fremtidig systemarkitektur Ejerfortegnelse. 

Tingbogen indeholder oplysninger om de rettigheder, der er tinglyst på en bestemt fast 

ejendom. Tingbogen opdeler rettighederne i adkomst (tinglyst ejer), byrder (servitutter) og 

hæftelser (pant i ejendommen).  

Ejerfortegnelse er et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i 

Danmark. Ejerfortegnelsen etableres på de eksisterende oplysninger om ejere af fast ejendom 

fra det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). 

Ejerforhold - herunder ejedomsadministratorer - vedligeholdes via dertil udstillede services og 

portaler hhv. gennem system-til-system løsninger i det omfang der er behov herfor.  

Ejerfortegnelsen udvikles med en integration til Digital Tinglysning, således tinglyste ejerskaber 

(adkomster) afspejles i Ejerfortegnelsen. 

Ejerfortegnelsen sikrer at fællesoffentlige grunddata vedrørende ejerforhold samt 

handelsoplysninger opdateres og udstilles via den fællesoffentlige Datafordeler. 
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3.5 Matrikel - Bestemt Fast Ejendom 

 

Figur 4. Fremtidig systemarkitektur Matrikel  

Matrikel får ansvaret for identifikation og registrering af fast ejendom - Samlet fast ejendom, 

Ejerlejligheder og Bygninger på fremmed grund. I den forbindelse indføres en ny fælles 

ejendomsnøgle – BFE-nummer - som sikrer en ensartet registrering af faste ejendomme. 

Det bliver samtidig muligt at foretage registrering af Bestemt fast ejendom under tilblivelse.  

I tilknytning til den faste ejendom bliver det muligt at registrere ejendommens beliggenhed i 

form af hhv. en beliggenhedsadresse og den kommune, som administrativt er ansvarlig for at 

administrere ejendommen. 

Ejendomme vedligeholdes gennem ajourføringsservices, som sikrer overholdelsen af de til en 

hver tid gældende forretningsregler for ejendomme. Den matrikulære sag opbygges og 

vedligeholdes af den praktiserende landinspektør via ajourføringsservices, og 

myndighedshøring og godkendelse sker via ajourføringsservices. 

Ajourføringen foretages gennem tre dedikerede klienter: 

• Matrikel indberetning, som anvendes af Landinspektørerne til indberetning af 

matrikulære forandringer – herunder oprettelse og forandring af Ejerlejligheder. 

• Myndighedsgodkendelse som anvendes af kommuner og andre myndigheder til 

godkendelse af de matrikulære forandringer. 

• miniMAKS klient, som anvendes til den interne sagsbehandling. 

Landinspektørerne kan fra Matrikel indberetning udpege BBR elementer, som indgår i en 

ejerlejlighed via BBR ajourføringsservices. Endvidere vil GST inddrage KL i afklaringen af 

understøttelsen af kommunernes myndighedsopgaver i relation godkendelse af matrikulære 

forandringer. Denne afklaring vil ske i forbindelse med kravspecificeringen.  

I det omfang Matriklens ajourføringsservices og klienter anvender andre grunddata end 

ejendom, tilgås disse udelukkende gennem Datafordelerens udstillingsservices. 
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3.6 BBR - Bygnings- og boligregister 

 

Figur 5. Fremtidig systemarkitektur BBR 

BBR sikrer registreringen af de fællesoffentlige grunddata vedrørende bygninger, boliger og 

tekniske anlæg. 

BBR overgår til at anvende det nye fælles ejendomsbegreb, som vedligeholdes i Matriklen, og 

udstilles i Datafordelerens udstillingsservices.  

Bygninger og boliger vedligeholdes udelukkende gennem ajourføringsservices, som sikrer 

overholdelsen af de til en hver tid gældende forretningsregler for bygninger og boliger. 

I det omfang BBR’s ajourføringsservices anvender andre grunddata, tilgås disse udelukkende 

gennem Datafordelerens udstillingsservices. 

Bygninger og boliger vedligeholdes i forbindelse med den kommunale sagsbehandling. 

Målarkitekturen understøtter dette, ved at de kommunale sagsystemer har direkte adgang til 

vedligeholdelse af bygninger og boliger gennem BBR’s ajourføringsservices. Dette kan f.eks. 

ske fra det nye fælleskommunale ”Bolig og Byg – BOM”. I den forbindelse kan der anvendes et 

lag af registreringsservices, defineret i den fælleskommunale rammearkitektur, som 

kombinerer data fra andre kilder med bolig- og bygningsdata fra BBR. 

Der vil gå et stykke tid, før al funktionalitet fra den nuværende BBR-klient er indbygget i de 

sagsunderstøttende løsninger. Målarkitekturen omfatter derfor også en BBR-klient, som er 

målrettet vedligeholdelse af bolig- og bygningsdata i BBR. 

Den praktiserende landinspektør angiver gennem ajourføringsservices BBR elementers 

fordeling for nye ejerlejligheder.  
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3.7 Datafordeler og ejendomsdataservices 

 

Figur 6. Systemarkitektur Datafordeler 

Datafordeleren vil i målarkitekturen udstille grunddata og hændelser. Grunddata udstilles 

gennem udstillingsservices, hvoraf nogle udstiller data fra et enkelt dataområde, mens andre 

sammenstiller data på tværs af dataområderne.  

Vedrørende udstilling af hændelser henvises der til målarkitekturens bilag D. 

Autoritative grunddata vedrørende fast ejendom omfatter ejendomme, ejerforhold, bygninger 

og boliger. Disse data vedligeholdes i de tre grunddatasystemer Matrikel (inkl. 

Beliggenhedsadresse), Ejerfortegnelse og BBR. Dertil kommer ejendomsvurderinger fra SKAT.  

Datafordeleren sikrer i samarbejde med de enkelte grunddatasystemer at grunddata er 

opdateret i Datafordeleren.  

Sammenhængen mellem ejendomsdata i de forskellige registre sikres gennem anvendelsen af 

den fælles ejendomsidentifikation – Bestemt Fast Ejendom.  
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4. Målarkitekturens services og 

hændelser 

4.1 Oversigt 

Målarkitekturen omfatter to forskelige typer services: 

• Ajourføringsservices, som er tilknyttet de enkelte grunddataregistre, og anvendes ved 

vedligeholdelse af disse, og  

• Udstillingsservices, som findes i Datafordeleren, og stiller grunddata til rådighed for 

andre grunddataregistre og øvrige anvendere.  

Derudover omfatter målarkitekturen hændelsesbeskeder, som kommunikeres mellem de 

forskellige grunddatasystemer samt til øvrige anvendere. 

Målarkitekturen identificerer de services og hændelsesbeskeder, der er nødvendige for de 

fremtidige tværgående forretningsprocesser til brug for grunddataregistrenes ajourføring og 

udstilling af ejendomsdata. Derudover identificeres behov i relation til samspillet med 

adresseprogrammet samt kommunernes økonomiløsninger til aflysning af funktionalitet i ESR. 

Øvrige eksterne behov fra anvendere – herunder de private aktører – er p.t. kun i meget 

begrænset omfang indarbejdet i målarkitekturen. Der er her p.t. tale om 

Ejendomsdataprogrammets ”bedste bud” på, hvad der måtte være behov for hos de øvrige 

offentlige og private anvendere. Det konkrete behov skal afklares i dialog med anvenderne. 

Afhængigheder af henholdsvis udstillings- og ajourføringsservices samt hændelsesbeskeder er 

kortlagt for de tre systemområder: Ejerfortegnelse, Matrikel (inkl. Beliggenhedsadresse) og 

BBR, som er ansvarlige for vedligeholdelse af ejendomsgrunddata. Afhængigheder ift. 

Adresseprogrammet (primært DAR) er kun medtaget i det omfang disse har betydning for 

Ejendomsdataprogrammet.  

Identifikationen af de specifikke services, som skal udvikles i forbindelse med 

implementeringen af målarkitekturen, fastlægges i forbindelse med kravspecificering og 

udarbejdelse af løsningsarkitektur for de enkelte systemområder.  

4.2 Målarkitekturens ajourføringsservices 

4.2.1 Formål og anvendelse 

Et væsentligt formål med grunddataprogrammet er at afskaffe unødvendig kopiering af data 

mellem registre, afskaffe dobbelt registrering samt digitalisere manuelle arbejdsgange, hvor 

dette er muligt.  

Ansvaret for integrationer mellem de forskellige grunddataregistre bliver entydigt placeret hos 

forskellige myndigheder, mens opgaven med registrering af forskellige grunddata oplysninger, 

kan være placeres hos andre aktører, offentlige eller private. F.eks. har SKAT ansvaret for 

integrationer til BBR, mens det er kommunerne, der har opgaven med at registrere bygninger 

og enheder. 

Den myndighed der er ansvarlig for et grunddataområde, er samtidig ansvarlig for de 

ajourføringsservices, der er målarkitekturens adgang til vedligeholdelse af disse data. Ved at 

sikre, at de udstillede ajourføringsservices implementerer de til enhver tid gældende 
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forretningsregler, kan myndigheden uddelegere ansvaret for såvel vedligeholdelse, som 

udvikling af systemer hertil, til andre aktører, samtidig med at den fastholder styringen af 

datakvalitet i form af konsistens og integritet. Målarkitekturen giver således mulighed for, at 

grunddata kan vedligeholdes fra systemer og klienter udviklet af forskellige leverandører og 

tilpasset arbejdsgangen hos den eller de aktører, som varetager vedligeholdelsesopgaven.  

4.2.2 Matriklen 

Matriklen stiller nedenstående ajourføringsservices til rådighed: 

ANVENDERSYSTEM BESKRIVELSE 

BBR • Opret Bygning på fremmed grund  
Bygninger på fremmed grund indberettet af BBR oprettes med 

BFE nummer i status ’Gældende’. Alle arealudvidelser af en 

eksisterende BPFG vil resultere i oprettelse af en ny BPFG med 

kopi af eksisterende ejerskab fra EF. 

• Slet Bygning på fremmed grund 
Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at ændre 

koordinatpunkt eller relation til SFE. Anvendes primært til 

fejlrettelser.  

Bygning på fremmed grund kan via denne service kun ændres, 

hvis oprindelsen er ’Matriklen – ikke stedfæstet’ 

• Opdater Bygning på fremmed grund  

Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at gøre denne 

historisk  

Bygning på fremmed grund kan via denne service kun ændres, 

hvis oprindelsen er ’Matriklen – ikke stedfæstet’ 
 

Matriklen har identificeret anvendelse af følgende eksterne ajourføringsservices: 

GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

Ejerfortegnelse • Opret person-/virksomhedsoplysning 

• Kopier ejerskab 

• Opret ejerskab 

• Slet ejerskab 

BBR • Tildel BFE til enhed 

DAR • Opret husnummer 

• Opdater husnummer 

 

4.2.3 Matriklen - Beliggenhedsadresse 

Beliggenhedsadresse stiller nedenstående ajourføringsservices til rådighed: 

ANVENDERSYSTEM BESKRIVELSE 

GST klient (kan på sigt 
anvendes af kommunale 

• Opdater anvendt Adresse 

Den automatisk valgte Adresse, som anvendes til at danne 
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klienter) adressebetegnelsen, kan ændres til en anden Adresse, som er 

gældende for en Bestemt faste ejendom. 

• Opdater administrativt ansvarlig kommune  

Den automatisk valgte administrativt ansvarlige Kommune, kan 

ændres. 

 

Beliggenhedsadresse anvender ikke ajourføringsservices hos andre grunddatasystemer. 

 

4.2.4 Ejerfortegnelse 

Ejerfortegnelsen stiller nedenstående ajourføringsservices til rådighed: 

ANVENDERSYSTEM SERVICEOPERATION 

Matriklen • Opret person-/virksomhedsoplysning 
Operationen anvendes til at oprette personer og virksomheder i 

Ejerfortegnelsen, som ikke har CVR- eller CPR-nummer, og som 

efterfølgende skal registreres i Ejerfortegnelsen som ejer (via 

opret ejerskab). 

• Kopier ejerskab  
Operationen anvendes af Matriklen til at initiere ejerskab på nye 

ejendomme af typen Samlet fast ejendom eller Ejerlejlighed 

samt ved arealudvidelse af en BPFG. Dette sker på baggrund af 

et eksisterende ejerskab på den afgivende Bestemt fast 

ejendom. 

• Opret ejerskab  

Operationen anvendes af Matriklen til at initiere ejerskab ved 

matrikulering. Derudover anvendes servicen af Matriklen til 

gennem landinspektøren at foreslå et ejerskab til ejendomme, 

hvor Matriklen ikke automatisk kan udpege en ejer ud fra 

eksisterende registreringer. 

• Slet ejerskab  

Operationen anvendes af Matriklen til at nedlægge et ejerskab 

ifb. annullering eller aflysning af en igangværende matrikulær 

sag samt ved nedlæggelse af en ejendom. 

Fogedret og Skifteret • Opret person-/virksomhedsoplysning 
Operationen anvendes til at oprette personer og virksomheder i 

Ejerfortegnelsen, som ikke har CVR- eller CPR-nummer, og som 

efterfølgende skal registreres i Ejerfortegnelsen som 

Person/Virksomhed administrator (via Tilknyt 

Person/Virksomhed administrator). 

• Tilknyt Person/Virksomhed administrator  

Operationen anvendes til at tilknytte administratoroplysninger 

til en person eller virksomhed. Hvis administratoren ikke er 

identificeret ved et CPR/CVR-nummer, vil servicen også omfatte 

stamoplysninger på administratoren. 

Ejerfortegnelsen anvender ikke ajourføringsservices hos andre grunddatasystemer. 
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4.2.5 BBR 

BBR stiller nedenstående ajourføringsservices til rådighed: 

ANVENDERSYSTEM SERVICEOPERATION 

Eksterne indberetnings 
klienter 

• Hent BBR Objekt 
Anvendes til at læse objekterne i forbindelse med ajourføringen 

af samme 

• Opret BBR Objekt 
Anvendes til at oprette nyt BBR objekt 

• Ret BBR Objekt 
Anvendes til at ajourføre et BBR-objekt 

• Slet BBR Objekt 
Anvendes til (logisk) at slette et BBR-objekt. 

• Genaktiver BBR Objekt 
• Anvendes til at genaktivere et historisk BBR objekt. 

Matriklen • Tildel BFE til enhed  
Denne operation anvendes af Matriklen når en Landinspektør 

tilknytter en eksisterende Enhed eller Bygning til en Ejerlejlighed 

i Matriklen. 
DAR • Tildel Husnummer til Teknisk anlæg eller Bygning 

Anvendes til at tilknytte Husnummer til Teknisk anlæg eller 

Bygning. 

• Tildel Adresse til Enhed 
Anvendes til at tilknytte Adresse til Enhed. 

BBR har identificeret anvendelse af følgende eksterne ajourføringsservices: 

GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

Matriklen • Opret Bygning på fremmed grund  
Bygninger på fremmed grund indberettet af BBR oprettes med 

BFE nummer i status ’Gældende’. Alle arealudvidelser af en 

eksisterende BPFG vil resultere i oprettelse af en ny BPFG med 

kopi af eksisterende ejerskab fra EF. 

• Slet Bygning på fremmed grund 
Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at ændre 

koordinatpunkt eller relation til SFE. Anvendes primært til 

fejlrettelser.  

Bygning på fremmed grund kan via denne service kun ændres, 

hvis oprindelsen er ’Matriklen – ikke stedfæstet’ 

• Opdater Bygning på fremmed grund  

Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at gøre denne 

historisk  

Bygning på fremmed grund kan via denne service kun ændres, 

hvis oprindelsen er ’Matriklen – ikke stedfæstet’ 

DAR • Opdater husnummer (Bygning) 
Anvendes til at tilknytte Husnummer til Bygning, Teknisk anlæg 

eller Opgang. 
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GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

• Opret adresse 
Anvendes til at oprette Adresse på Enhed. 

• Opdater adresse 
Anvendes til at opdatere eller nedlægge Adresse på Enhed. 

 

4.2.6 DAR 

Adresseregistret stiller til brug for Ejendomsdataprogrammet nedenstående ajourførings-

services til rådighed: 

ANVENDERSYSTEM SERVICEOPERATION 

Matriklen • Opret husnummer (SFE) 
Ved oprettelse af nye Samlet fast ejendom, skal landinspektøren 

angive et foreløbigt Husnummer med et tilhørende Vejpunkt. 

• Opdater husnummer (SFE)  
Anvendes til at slette foreløbige Husnummerer og Vejpunkter, 

som Landinspektøren har oprettet. 

BBR • Opdater husnummer 
Anvendes til at oprettet relationen imellem Husnummer og 

Bygning i DAR 

• Opret adresse  

Anvendes til at oprette Adresse (dørbetegnelse) i forbindelse 

med oprettelse af Enheder i BBR. 
• Opdater adresse  

Anvendes til at opdatere eller gøre Adresse på Enhed historisk i 

DAR. 
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4.2.7 Serviceafhængigheder 

Anvendere af de enkelte ajourføringsservices fremgår af nedenstående tabel. 
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Matriklen  

Opret Bygning på fremmed grund     +     
Slet Bygning på fremmed grund     +     
Opdater Bygning på fremmed grund     +     

Beliggenhedsadresse  

Opdater anvendt adresse        +  
Opdater adm. ansvarlig kommune        +  

Ejerfortegnelsen  

Opret ejerskab  +        
Kopier ejerskab  +        
Slet ejerskab  +        
Tilknyt P/V administrator  +      +  
Tilknyt person/virksomhed 
administrator 

       +  

BBR  

Tildel BFE til enhed  +        
Tildel Husnummer til Teknisk anlæg 
eller Bygning 

     +    

Tildel Adresse til Enhed      +    
Hent BBR objekt (læsning)      +  + + 
Opret BBR objekt        + + 
Ret BBR objekt        + + 
Slet BBR objekt        + + 
Genaktiver BBR objekt        + + 

DAR  

Opret husnummer (SFE)  +        
Opdater husnummer (SFE)  +        
Opdater husnummer     +     
Opret adresse     +     
Opdater adresse     +     
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4.3 Målarkitekturens udstillingsservices 

4.3.1 Formål og anvendelse 

Udstillingsservices har til formål at give de forskellige grunddataanvendere - private såvel som 

offentlige - adgang til de fællesoffentlige grunddata. Det er samtidig dataanvendernes eneste 

adgang til de fælles offentlige grunddata.  

Nogle udstillingsservices er alene rettet mod et grunddataregister, mens andre sammenstiller 

data fra forskellige grunddataregistre. 

Datafordeleren vil udstille de services, der er nødvendige for at se, og validere mod, data fra 

andre grunddataregistre i forbindelse med vedligeholdelse af de fællesoffentlige grunddata 

med nærværende målarkitektur, samt øvrige services det giver samfundsmæssig værdi at stille 

til rådighed for øvrige anvendere. Det betyder, at der ikke kun udstilles services, som 

returnerer kopier af et grunddataregistre, som de enkelte anvendere hver især må bearbejde, 

men også services som viser udvalgte data, og services som sammenstiller data fra forskellige 

grunddataregistre.  

Der skelnes mellem forskellige typer af udstillingsservices: 

• Services der udstiller én enkelt grunddatatabel 

• Services der udstiller data fra ét grunddataregister 

• Services der udstiller data fra flere grunddataregistre (sammenstillingsservice) 

 

Services der udstiller én enkelt grunddatatabel 
Her kan enten være tale om en service, der returnerer et komplet udtræk af én tabel fra ét 

grunddataregister, eller et udvalg af forekomster ud fra et sæt filtreringskriterier, fx alle 

jordstykker i Ballerup kommune.  

Services, der returnerer et komplet udtræk, kan f.eks. anvendes af systemer, som arbejder på 

kopier af registre. I den forbindelse kan der være behov for, at ændringstidspunkt kan 

anvendes som søgekriterie, således at det er muligt at få returneret alle forekomster, der har 

været ændret i et givent tidsrum. Services, der udstiller en enkelt grunddatatabel, kan fx også 

bruges til udtræk, som kan anvendes til ad-hoc analyser. 

Da denne type services udelukkende udstiller data fra en tabel, vil anvenderen typisk skulle 

sammenstille oplysningerne med oplysninger fra andre tabeller, ud fra opslag på 

fremmednøgler (UUID), for at få tilstrækkelig forretningsvendt information. 

 

Services der udstiller ét grunddataregister 
Services der sammenstiller data fra ét grunddataregister, vil anvende en 

udstillingsinformationsmodel for registret (som kan være forskellig fra den fysiske 

implementering). Servicen vil, ud over at udstille oplysninger fra flere tabeller, og dermed 

nedsætte anvenderens behov for sammenstilling ud fra fremmednøgler, ligeledes give 

mulighed for at anvende søgekriterier, der går på tværs af de fysiske tabeller. Et eksempel 

kunne være en service der returnerer alle BBR objekter relateret til en Bestemt Fast Ejendom. 

Disse services vil typisk være specifikke for udvalgte søgekriterier, ofte rettet mod et bestemt 

formål, ligesom at servicen kan implementerer forretningsregler, der styrer udvælgelsen af 

forekomster. Fx at den udvælger forekomster ud fra forekomsternes status og spørgerens 
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rettigheder, således at fx tidligt registrerede matrikelændringer kun stilles til rådighed i 

services rettet mod anvendelse fra relevante myndigheder (”roller”). 

Anvenderen vil stadig skulle sammenstille data ud fra fremmednøgler, hvis der er behov for 

forretningsmæssige attributter fra relaterede begreber i de andre grunddataregistre.  

 

Services der udstiller flere grunddataregistre (sammenstillede services) 
Services der sammenstiller data fra flere grunddataregistre, vil i sammenstillingen anvende en 

fælles informationsmodel, baseret på målarkitekturens begrebsmodel. 

Disse sammenstillingsservices har på mange måder de samme karakteristika, som services der 

udstiller data fra ét grundregister, blot med den forskel, at søgekriterier og data kan gå på 

tværs af grunddataregistre, så anvenderen ikke selv har behov for at sammenstille data. 

Et eksempel på en service, der indeholder data fra forskellige grunddataregistre, kunne være, 

en service der viser en persons ejendomme, hvor udgangspunktet er Ejerfortegnelsen, som 

ved, hvilke ejendomme der er tale om, mens oplysninger om f.eks. ejendomme hentes fra 

Matriklen, og oplysninger om bygninger, enheder og tekniske anlæg hentes fra BBR. En sådan 

service vil fx skulle anvendes til ’vis mine ejendomme’ på Boligejer.dk, som er en portalløsning 

uden mulighed for efterfølgende sammenstilling af data. 

 

Services udstilles med historik 
I det omfang historik er tilgængelig på Datafordeleren udstilles services med historik, således 

man kan anvende dobbelthistorikkens egenskaber i de enkelte servicekald.  

4.3.2 Sammenstillede services 

De sammenstillede services, som Ejendomsdataprogrammet stiller til rådighed på 

Datafordeleren, er mht. projektejerskab fordelt på de enkelte registerprojekter. 

Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt over de sammenstillede services, som 

Ejendomsdataprogrammet stiller til rådighed: 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Hent ejendom 
(Leveres af Matriklen) 

Hent oplysninger om en ejendom identificeret ved et BFE-nummer 

(eller den tilhørende UUID) fra flere forskelige grunddatasystemer – 

herunder stamoplysninger og beliggenhedsadresse fra Matriklen og 

bygnings- og enhedsoplysninger fra BBR. 

Sammenstilles af services fra Matriklen, Beliggenhedsadresse, BBR 

og DAR. 

Hent 
Beliggenhedsadresse  
(Leveres af 
Ejendomsbeliggenhed) 

Hent Beliggenhedsadresser til en liste af BFE-numre inkl. 

ejendomstype fra Matriklen og struktureret adresse fra DAR. 

Hent adresser til 
ejendom 
(Leveres af DAR) 

Henter Adresser som er relateret til en Bestemt fast ejendom. 

Bestemt fast ejendom oversættes til geometri via Matriklen og 

Ejerlejlighed oversættes til Enhed, Bygning og Teknisk anlæg via BBR. 

Sammenstilles af services fra Matriklen, BBR og DAR. 

Hent Ejer til ejendom 

(Leveres af 
Ejerfortegnelsen) 

Hent ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom. inkl. 

stamoplysninger for ejere. 

Sammenstilles af services fra Ejerfortegnelse, Beliggenhedsadresse, 

DAR, CVR og CPR. 
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SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Hent Tinglyst Ejer til 
ejendom 

(Leveres af 
Ejerfortegnelsen) 

Hent ejeroplysninger for seneste tinglyste ejer til en given Bestemt 

fast ejendom inkl. stamoplysninger for ejere. 

Sammenstilles af services fra Ejerfortegnelse, Beliggenhedsadresse, 

DAR, CVR og CPR. 

Hent 
Ejendomsadministrator 

(Leveres af 
Ejerfortegnelsen) 

Hent oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast 

ejendom inkl. stamoplysninger for administratorer. 

Sammenstilles af services fra Ejerfortegnelse, Beliggenhedsadresse, 

DAR, CVR og CPR. 

Hent Person/Virksomhed 
administrator 

(Leveres af 
Ejerfortegnelsen) 

Hent oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en 

person eller virksomhed. inkl. stamoplysninger for administratorer. 

Sammenstilles af services fra Ejerfortegnelse, DAR, CVR og CPR. 

 

4.3.3 Matriklen 

Matriklen stiller data til rådighed på Datafordeleren via nedenstående udstillingsservices: 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Hent matrikulær sag Hent de udstillede sags data via sagsid eller KMSjournalnummer. 

Hent samlet fast 
ejendom 

Hent en Samlet fast ejendom og tilhørende Jordstykker. 

Hent bygning på 
fremmed grund 

Hent en Bygning på fremmed grund med oplysninger om geometri 

(koordinatpunkt eller koordinatpolygon) samt reference til den SFE, 

BPFG’en ligger på. Der gives også adgang til at hente bygningsridset 

som dokument. 

Hent ejerlejlighed Hent Ejerlejlighed med oplysninger om samlet areal samt en 

reference til den Samlet fast ejendom, eller Bygning på fremmed 

grund, som Ejerlejlighederne er del af hovedejendom.  Der gives 

også adgang til at hente Ejerlejlighedskortet som dokument. 

Hent bestemt fast 
ejendom 

Hent Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende 

oplysninger og ejendomstype. Kan filtreres på ejendomstype. 

Hent kommuner til 
ejendom 

Henter Kommuner til en Bestemt fast ejendom. For ejendomme på 

søterritoriet hentes Kommune ud fra nærhedsprincippet. 

Hent kort Udstilling af Matriklen som WFS og WMS, herunder geometri for alle 

ejendomstyperne inkl. Jordstykker. Anvendes i GD1 af BBR til 

dannelse af Grund i BBR  

 

NB! BBR har brug for en serviceoperation fra Matriklen svarende til ”Hent Lodflade”. Det 

forventes at dette behov understøttes af WFS serviceoperationen ”Hent kort”, men dette er 

ikke endeligt afklaret. Der udestår en tilbagemelding fra BBR. 

 

Matriklen har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre 

grunddatasystemer. 
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GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

Sammenstillede services • Hent ejer til ejendom 

•  

• Hent tinglyst ejer til ejendom 

• Hent beliggenhedsadresse 

Ejerfortegnelse • Ejer til ejendom 

• Tinglyst ejer til ejendom 

BBR • Søg BBR objekt 

DAR • Hent adresse. 

• Hent husnummer. 

GeoDanmark • Hent GeoDanmark vejmidte 
Anvendes af landinspektøren til angivelse af Adgangs- og 

Vejpunkt. 

CVR • Hent virksomhed (ikke endelig afklaret) 

• Hent produktionsenhed (ikke endelig afklaret) 

 

4.3.4 Matriklen - Beliggenhedsadresse 

Beliggenhedsadresse stiller data til rådighed på Datafordeleren via nedenstående 

udstillingsservices: 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Hent administrativt 
ansvarlig kommune 

Hent relationen til den Kommune som Bestemt fast ejendom 

varetages administrativt af 

Beliggenhedsadresse har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra 

andre grunddatasystemer: 

GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

Sammenstillede services • Hent adresser til ejendom 

Matrikel • Hent kommuner til ejendom 

 

4.3.5 Ejerfortegnelse 

Ejerfortegnelsen stiller data til rådighed på Datafordeleren via nedenstående 

udstillingsservices: 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Handelsoplysninger Oplysninger fra Digital Tinglysning om datoer i forbindelse med 

ejendomshandel, økonomiske oplysninger og andre oplysninger til 

brug for vurdering og ejendomsbeskatning. 

Ejerskifte Hent oplysninger om ejerskabet på en Bestemt fast ejendom, før 

henholdsvis efter et ejerskifte. Stamoplysninger for ejere udstilles 

kun for ejere registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR-

nummer. 
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SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Ejer til ejendom Hent ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom. 

Stamoplysninger for ejere udstilles kun for ejere registreret i 

Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR-nummer. 

Tinglyst Ejer til ejendom Hent ejeroplysninger for seneste tinglyste ejer til en given Bestemt 

fast ejendom. Stamoplysninger for ejere udstilles kun for ejere 

registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR-nummer. 

Ejendomme med samme 
ejer 

Hent ejendomme som helt eller delvis har samme ejer. 

Ejendomsadministrator Hent oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast 

ejendom. Stamoplysninger for administratoren udstilles kun for 

administratorer registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR-

nummer. 

Person/Virksomhed 
administrator 

Hent oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en 

person eller virksomhed. Stamoplysninger for administratoren 

udstilles kun for administratorer registreret i Ejerfortegnelsen uden 

et CPR/CVR-nummer. 

Person/Virksomhedsoply
sning 

Henter navn og adresse for en ejer eller administrator, som ikke har 

CVR- eller CPR-nummer. 

 

Ejerfortegnelsen har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra 

andre grunddatasystemer: 

GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

Sammenstillede services • Hent ejendom 

• Hent Beliggenhedsadresse 

Matrikel • Hent Bestemt fast ejendom 

Beliggenhedsadresse • Hent Administrativt ansvarlig kommune 

DAR • Hent adresse 

• Søg adresse 

CVR • Hent virksomhed 

• Hent produktionsenhed 

CPR • Hent person 

Myndighedsregister • Hent kommune 

• List kommuner 

 

4.3.6 BBR 

BBR stiller data til rådighed på Datafordeleren via nedenstående udstillingsservices: 

SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Hent BBR Sag Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke 

informationsobjekter i BBR registeret der har direkte eller indirekte 

relationer til BBR Sag. 
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SERVICEOPERATION BESKRIVELSE 

Hent Grund Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke 

informationsobjekter i BBR registeret der har direkte eller indirekte 

relationer til Grund. 

Hent Bygning  Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke 

informationsobjekter i BBR registeret der har direkte eller indirekte 

relationer til Bygning.  

Hent Teknisk Anlæg Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke 

informationsobjekter i BBR registeret der har direkte eller indirekte 

relationer til Teknisk anlæg. 

Hent Enhed Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke 

informationsobjekter i BBR registeret der har direkte eller indirekte 

relationer til Enhed. 
Hent Kodeliste Denne serviceoperation anvendes til at afsøge kodelister, som 

service aftageren kan anvende til smarte og intuitive 

brugergrænseflader. 

Denne operation er primært henvendt til Eksternt indberetter 

system og varetages af det fælles kommunale støttesystem 

Klassifikation. 

Hent Udtræk Udstil udtræk i CSV, OIO-XML format, OIS-XML. 

 

BBR har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre 

grunddatasystemer: 

GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

Sammenstillede services • Hent Ejer til ejendom 

Matriklen • Hent matrikulær Sag 

• Hent Samlet fast ejendom 

• Hent Bygning på fremmed grund 

• Hent Ejerlejlighed 

• Hent Bestemt fast ejendom 

• Hent Kort2 

Hent oplysninger om sammenhængende jordstykker inden for 

samme Samlet fast ejendom.  

Skal anvendes til BBR’s dannelse af Grund.3  

Beliggenhedsadresse • Hent Beliggenhedsadresse 

                                                           
2
 Der udestår en endelig afklaring af om tjenesten ”Hent Kort” understøtter samme funktionalitet som 

den slettede REST tjeneste ”Hent Lodflade”, og om denne således understøtter BBR’s forretningsbehov. 

Der er aftalt et proces for denne afklaring 
3
 Snitfladen her mellem Matriklen og BBR er ikke endeligt aftalt p.t. Det skal afklares, hvorvidt servicen 

validerer for Grund regler for sammenhængende Jordstykker eller om disse regler skal håndteres af BBR. 
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4.3.7 Øvrige udstillingsservices 

Ejendomsdataprogrammet har behov for forskellige udstillingsservices fra andre 

grunddatasystemer. Disse er kort beskrevet nedenfor: 

GRUNDDATASYSTEM SERVICEOPERATION 

DAR • Hent adresse 
Anvendes til at hente adresseoplysninger ud fra en UUID. 

• Søg adresse 
Fremsøgning af en adresse ud fra forskellige kriterier – svarende 

til funktionalitet i AWS. 

• Søg beliggenhedsadresse 
Fremsøgning af en adresse ud fra forskellige kriterier – svarende 

til funktionalitet i AWS.  

Søgningen filtreres til kun at omfatte beliggenhedsadresser. 

• Hent husnummer  
Anvendes til at hente et husnummer til en given adresse i 

forbindelse med opdatering eller sletning af et husnummer. 

CVR • Hent virksomhed 
Hent oplysninger om virksomheden – navn, postadresse, status, 

inkl. evt. ophørsdato, hjemstedskommune samt 

virksomhedsform – ud fra et CVR-nummer. 

• Hent produktionsenhed 
Hent oplysninger om en produktionsenhed i en virksomhed – 

navn, postadresse, status, inkl. evt. ophørsdato, samt cvr-

nummer på den tilhørende virksomhed – ud fra et P-nummer. 

CPR • Hent person 
Hent oplysninger om personen – navn, bopælsadresse, 

adressebeskyttelse, status, køn, alder samt kommunale 

tilhørsforhold – ud fra et CPR-nummer. 

Myndighedsregister4 • Hent kommune 
Henter oplysninger (Navn) om en Kommune. 

• List kommuner 
Lister alle aktive kommuner. 

 

                                                           
4
 Der er p.t. ikke etableret et Myndighedsregister. Derfor implementeres denne service lokalt i de 

enkelte registre – herunder som ”MatrikelKommune”. 
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Sammenstillede services  

Hent ejendom  +  +   + + + 
Hent beliggenhedsadresser    +    + + 
Hent adresser til ejendom   +     + + 
Hent Ejer til ejendom  +   +  + + + 
Hent Tinglyst Ejer til ejendom  +      + + 
Hent Ejendomsadministrator       + + + 
Hent P/V administrator       + + + 

Matriklen  

Hent matrikulær sag     +    + 
Hent Samlet fast ejendom    + + + + + + 
Hent Bygning på fremmed grund     +  + + + 
Hent Ejerlejlighed     +  + + + 
Hent Bestemt fast ejendom    + + +  + + 
Hent kommuner til ejendom   +       
Hent kort     +   + + 

Matriklen – Beliggenhedsadresse  

Hent beliggenhedsadresse  +  + +   + + 
Hent adm. Ansvarlig kommune    +    + + 

Ejerfortegnelsen  

Handelsoplysninger        + + 
Ejerskifte          
Ejer til ejendom          
Tinglyst Ejer til ejendom          
Ejendomme med samme ejer        + + 
Ejendomsadministrator          
Person/Virksomhed administrator          

BBR  

Søg BBR objekt  +    +  + + 
Søg Bestemt Fast Ejendom      +  + + 
Søg Bygning på fremmed grund      +  + + 
Søg Geometri      +  + + 
Søg Kodeliste        + + 
Søg udtræk        + + 
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DAR  

Hent adresse  +  +      
Søg adresse    +      
Søg beliggenhedsadresse    +      
Hent husnummer  +        

GeoDanmark  

Søg vejmidte   +        
CVR  

Hent Virksomhed  (+)  +      
Hent Produktionsenhed  (+)  +      

CPR  

Hent Person    +      
Myndighedsregister  

Hent kommune  + + +      
List kommuner  + + +      

 

4.4 Målarkitekturens hændelsesbeskeder 

4.4.1 Formål og anvendelse 

Ejendomsdataprogrammet består af en række selvstændige registre, som hver især har det 

autoritative ansvar for vedligeholdelse af et eller flere forretningsobjekter. Løsningerne leveres 

af forskellige leverandører på et konkurrencepræget marked og baseres på procesintegration 

og på genbrug af data, således at borgere og medarbejdere ikke mødes med et behov om 

genindtastning af data mv., som allerede er registreret i andre systemer. It-systemerne 

opbygges med en datasammenhæng og en dataudvekslingsarkitektur, som skaber 

sammenhæng mellem de forskellige it-løsninger i en løst koblet arkitektur. 

Derfor er der i Ejendomsdataprogrammet et stort behov for at kunne kommunikere 

forretningshændelser via beskeder mellem de forskellige it-løsninger og aktører. Dette er en 

afgørende forudsætning for at kunne sikre en forretningsmæssig sammenhæng i processer og 

de dertil hørende data registreret i forskellige registre, og dermed en afgørende forudsætning 

for en effektiv digitalisering inden for Ejendomsdataprogrammet. En proces i ét it-system skal 

automatisk på tværs af myndigheder og private virksomheder kunne gribes af en proces i et 

andet it-system, der på baggrund af beskeden går i gang med at udføre sin opgave. 

Ejendomsdataprogrammet har i forbindelse med denne målarkitektur afklaret og defineret de 

forretningshændelser, der som minimum er behov for at kommunikere mellem registrene og 

andre aktører for at sikre effektive løsninger. 

Disse forretningshændelser beskrives nedenfor inkl. en oversigt over anvendelsen af de 

enkelte forretningshændelser. 
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4.4.2 Matriklen 

Matriklen udstiller følgende hændelsesbeskeder: 

HÆNDELSE BESKRIVELSE 

Sag Genereres ved visse statusskift på en Sag.  

Alle ændringer i Matriklen vil være relateret til en Sag. 

Samlet fast ejendom Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en 

Bestemt fast ejendom af typen Samlet fast ejendom. 

Bygning på fremmed 
grund 

Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en 

Bestemt fast ejendom af typen Bygning på fremmed grund. 

Ejerlejlighed Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges en 

Bestemt fast ejendom af typen Ejerlejlighed. 

Jordstykke Genereres hver gang der oprettes, opdateres eller nedlægges et 

Jordstykke. 

Matriklen er p.t. sammen med leverandøren i overvejelse om anvendelse af nedenstående 

hændelser: 

GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

CVR • Virksomhedslukning 

• Produktionsenhedslunkning 

4.4.3 Matriklen - Beliggenhedsadresse 

Beliggenhedsadresse udstiller nedenstående hændelser: 

HÆNDELSE BESKRIVELSE 

Ejendomsbeliggenhed Genereres hver gang der ændres relation mellem en 

Ejendomsbeliggenhed og den Adresse den har som 

beliggenhedsadresse eller den Kommune den varetages 

administrativt af. 

Beliggenhedsbetegnelse Genereres hver gang Beliggenhedsbetegnelse ændres. 

Beliggenhedsadresse har behov for at kunne abonnere på nedenstående hændelser fra andre 

grunddatasystemer: 

GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

Matrikel 
 

• Samlet Fast Ejendom 
Ved ny eller ændring af en eksisterende Samlet fast ejendom skal 

Ejendomsbeliggenhedsregistret tildele eller opdatere en Adresse, 

som skal anvendes som Beliggenhedsadresse og en Kommune 

som skal være administrativt ansvarlig for ejendommen. 

• Ejerlejlighed 
Ved ny eller ændring af en eksisterende Ejerlejlighed skal 

Ejendomsbeliggenhedsregistret tildele eller opdatere en Adresse, 

som skal anvendes som Beliggenhedsadresse og en Kommune 

som skal være administrativt ansvarlig for ejendommen. 
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GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

• Bygning på fremmed grund 
Ved ny eller ændring af en eksisterende BPFG skal 

Ejendomsbeliggenhedsregistret tildele eller opdatere en Adresse, 

som skal anvendes som Beliggenhedsadresse og en Kommune 

som skal være administrativt ansvarlig for ejendommen. 

BBR • Enhed 
Når der ændres i hvilke Enheder, der indgår i en Ejerlejlighed, 

eller i hvilken Adresse en Enhed identificeres ved, skal det 

kontrolleres, om der er behov for ændring af hvilken Adresse 

Ejerlejligheden har som Beliggenhedsadresse. 

• Bygning 
Når der ændres i hvilke Bygninger, der indgår i en Ejerlejlighed, 

skal det kontrolleres, om der er behov for ændring af hvilken 

Adresse Ejerlejligheden har som Beliggenhedsadresse. 

DAR • Adresse 

Ved nedlæggelse af en Adresse, eller når en Adresses relation til 

Jordstykke, Bygning eller Teknisk anlæg ændres, skal det 

kontrolleres, om der er behov for ændring af hvilken Adresse 

ejendommen har som Beliggenhedsadresse. 

• Husnummer 
Når et husnummer oprettes, ændres, nedlægges skal det 

kontrolleres, om der er behov for ændring af hvilken Adresse 

ejendommen har som Beliggenhedsadresse. 

4.4.4 Ejerfortegnelse 

Ejerfortegnelsen udstiller nedenstående hændelser: 

HÆNDELSE BESKRIVELSE 

Ejerskab opstået Hændelse, der udsendes når nyt ejerskab opstår (sker altid ved 

ejerskifte). 
 

Ejerskab opdateret Hændelse, der udsendes når ejerskab opdateres. Det kan fx være 

når en ejer uden CPR/CVR-nummer skifter til at være identificeret 

via et CPR/CVR-nummer. Eller det kan være skift af 

ejerforholdskode. 
Ejerskab nedlagt Hændelsen udsendes når der nedlægges et ejerskab. 

Ejerskifte opstået Hændelsen udsendes når et ejerskifte registreres i Ejerfortegnelsen. 

Person/virksomhed 
oplysning (uden 
CPR/CVR) opdateret 

Hændelsen udsendes når der ift. en ejer eller administrator uden 

CPR/CVR-nummer registreret med stamdata i Ejerfortegnelsen 

opdateres i stamoplysninger. 

Person/virksomhed 
oplysning (uden 
CPR/CVR) nedlagt 

Hændelsen udsendes når der ift. en ejer eller administrator uden 

CPR/CVR-nummer registreret med stamdata i Ejerfortegnelsen 

nedlægges stamoplysninger. Fx når ejeren eller administratoren 

skifter til at være identificeret via et CPR/CVR-nummer 
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HÆNDELSE BESKRIVELSE 

Ejendomsadministrator 
opstået 

Hændelsen udsendes når der tilknyttes en administrator til en 

ejendom, som ikke i forvejen har en ejendomsadministrator 

tilknyttet. 

Ejendomsadministrator 
nedlagt 

Hændelsen udsendes når en ejendom overgår fra at have tilknyttet 

en administrator til ikke at have en administrator tilknyttet. 

Ejendomsadministrator 
opdateret 

Hændelsen udsendes når en ejendom skifter administrator. 

Person/Virksomhed 
administrator opstået 

Hændelsen udsendes når der tilknyttes en administrator til en 

person eller virksomhed, som ikke i forvejen har en administrator 

tilknyttet. 

Person/Virksomhed 
administrator nedlagt 

Hændelsen udsendes når en person eller virksomhed overgår fra at 

have tilknyttet en administrator til ikke at have en administrator 

tilknyttet. 

Person/Virksomhed 
administrator opdateret 

Hændelsen udsendes når en person eller virksomhed skifter 

administrator. 

 

Ejerfortegnelsen har identificeret nedenstående behov for anvendelse af hændelser fra andre 

grunddatasystemer: 

GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

CVR • Virksomhedslukning 

Ved lukning af virksomheder – herunder overdragelse af en 

virksomhed til en anden - skal Ejerfortegnelsen håndtere 

ændringer i ejerskabet såfremt virksomheden ejer eller 

administrerer ejendomme. 

• Produktionsenhedslunkning 
Ved lukning af en produktionsenhed skal Ejerfortegnelsen 

håndtere ændringer i ejerskabet såfremt produktionsenheden 

administrerer ejendomme.  

• Skift i virksomhedsform 

Når en virksomhed skifter virksomhedsform skal Ejerfortegnelsen 

kontrollere, om dette kræver en genberegning af den dertil 

hørende ejerforholdskode. 

CPR • Civilstand skift/Statusskift 
I civilstand registreres personens status – herunder oplysning om 

personens død, udrejse, forsvinding, CPR-nummerændring m.v. 

Ejerfortegnelsen har behov for en opdatering (fx med en 

alternativ adresse) ved en række af disse statusskift - herunder 

opdatering af relation (nøgle) når en person får et nyt CPR-

nummer. 

 

4.4.5 BBR 

BBR udstiller nedenstående hændelser: 

HÆNDELSE BESKRIVELSE 

BBR sag Genereres hver gang der sker ændringer på en BBR sag.  
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HÆNDELSE BESKRIVELSE 

Grund Genereres hver gang der sker ændringer på en Grund.  
Bygning Genereres hver gang der sker ændringer på en Bygning. 
Teknisk anlæg Genereres hver gang der sker ændringer på et Teknisk anlæg. 
Enhed Genereres hver gang der sker ændringer på en Enhed, herunder 

også relation til ejerlejligheden i Matriklen eller Adressen i DAR. 
 

BBR har identificeret nedenstående behov for anvendelse af hændelser fra andre 

grunddatasystemer: 

GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

Matrikel • Matrikulær sag 

Ejerfortegnelse • Ejerskifte 
• Ejerskab opdateret 

DAR • Adresse 

Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0  

• Husnummer/Adgangsadresse 

Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0  

• Navngiven Vej 
Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0  

• Kommunedel af Navngiven Vej 
Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0 

 

4.4.6 Øvrige hændelsesbeskeder 

Ejendomsdataprogrammet har behov for forskellige hændelsesbeskeder fra andre 

grunddatasystemer. Disse er kort beskrevet nedenfor: 

GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

DAR • Adresse  
Når en adresse oprettes, ændres, nedlægges eller genaktiveres, 

registreres en hændelse. 

• Husnummer / Adgangsadresse 
Når et husnummer oprettes, ændres, nedlægges eller 

genaktiveres, registreres en hændelse. 

• Navngiven Vej  
Når en navngiven vej oprettes, ændres, nedlægges eller 

genaktiveres, registreres en hændelse. 

• Kommunedel af Navngiven Vej  
Når kommunedelen af en navngiven vej oprettes, ændres, 

nedlægges eller genaktiveres, registreres en hændelse. 

CVR • Virksomhedslukning 

Genereres ved lukning af virksomheder – herunder overdragelse 

af en virksomhed til en anden. 

• Produktionsenhedslukning 
Genereres ved lukning af en produktionsenhed. 



Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag A: Systemer og integrationer 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 

 
 - 37 af 41 -  MBBL-REF: 2012-3565 

 

 

 

GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE 

• Skift i virksomhedsform 

Genereres når en virksomhed skifter virksomhedsform. 

CPR • Statusskift 
Genereres når der sker et skift i personens status – herunder 

oplysning om personens død, udrejse, forsvinding og CPR-

nummerændring. 

 

4.4.7 Hændelsesafhængigheder 
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Matriklen  

Matrikulær Sag     + +   + 
Samlet fast ejendom   +    +  + 
Bygning på fremmed grund   +    +  + 
Ejerlejlighed   +    +  + 

Matriklen - Beliggenhedsadresse  

Ejendomsbeliggenhed         + 
Beliggenhedsbetegnelse         + 

Ejerfortegnelsen  

Ejerskab til ny ejendom         + 
Ejerskab nedlagt         + 
Ejerskifte opdateret     +  +  + 
Ejeroplysninger (uden CPR/CVR)         + 
Ejendomsadministrator tilknyttet         + 
Ejendomsadministrator nedlagt         + 
Ejendomsadministrator skiftet         + 
P/V Administrator tilknyttet         + 
P/V Administrator nedlagt         + 
P/V Administrator skiftet         + 

BBR  

BBR sag          
Grund        + + 
Bygning   +   +  + + 
Teknisk anlæg      +  + + 
Enhed   +   +  + + 

DAR  

Adresse   +  +    + 
Husnummer   +  +     
Navngiven Vej     +     
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Kommunedel af Navngiven Vej     +     
CVR  

Virksomhedslukning  (+)  +      
Produktionsenhedslukning  (+)  +      
Skift i virksomhedsform    +      

CPR  

Statusskift    +      
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5. Nuværende ejendomsdata systemer 

5.1 Systemer 

Kommunerne og SKAT anvender i vidt omfang data fra skyggeregistre, der i væsentlig grad 

indeholder kopidata fra de egentlige registre på området: Tingbogen, BBR og Matriklen.  

 

ESR og VUR er indbyrdes afhængige systemer, som deler både data og funktionalitet. VUR 

foretager ejendomsvurderingen bl.a. på grundlag af ESR’s ejendomsdata, og ESR anvender 

vurderingsoplysningerne ved beregning af ejendomsskatten. 

 

 

Figur 7. Nuværende infrastruktur for ejendomsområdet.  

(Figuren stammer fra forundersøgelsen, hvorfor der anvendes begreber, 

 som ikke længere er gældende.) 

De mange skyggeregistre/kopiregistre medfører flere ulemper, eksempelvis: 

• at de samme informationer ligger i mange registrer – ofte maskinelt kopieret men på 

enkelte områder er der også tale om genindtastning i kopiregistret. 

• at data har forskellig aktualitet i de forskellige registre. 

• at anvendere af disse data ofte skal bruge flere forskellige applikationer for at kunne 

udføre en konkret arbejdsopgave.  

 

Der findes ikke en samlet tilgang til oplysninger om fast ejendom. For at få et samlet billede af 

en ejendom og dens bygninger, skal oplysningerne søges i flere registre: Matriklen, BBR, 

Tingbogen og SVUR. Til trods for at disse oplysninger beskriver forskellige aspekter af en fast 

ejendom, så eksisterer der ikke en entydig identifikation/nøgle, der binder oplysningerne fra 

de forskellige registre sammen.  

Kommuner
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Rettigheder
Grunde

Bygninger
Boliger

BBR
Matriklen

Grunde mv.
Ejerlejligheder
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Ejendomsskat

Bidrag

ESR

Tingbog

• Udstykningskontrol
• Foreløbig registrering af grunde 
• Endelig registrering af grunde
• Administration af vurderingsenheder
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• Beregning af ejendomsskat/bidrag

SKAT
• Årsvurderinger
• Løbende vurderinger
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for 
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ESR (det fælleskommunale ejendomsregister) er det register, som giver det mest fuldstændige 

billede af en given fast ejendom.  Det skyldes at ESR i vidt omfang indeholder kopidata fra de 

øvrige registre. ESR ejes og drives i dag af en privat leverandør (KMD). 

 

ESR bestod oprindeligt af fire fuldt integrerede systemkomponenter: Ejer, Ejendomsdata, 

Ejendomsskat og Vurdering, som er implementeret i en monolitisk systemarkitektur, dvs. uden 

klar adskillelse mellem data, data-access, forretningslogik og brugergrænseflade. I forbindelse 

med at SKAT overtog hele ejendomsvurderingsopgaven i 2003, købte SKAT hos KMD sig ind på 

ESR’s vurderingsdel (VUR). Uagtet at SKAT ejer VUR, er VUR’s integration til ESR intakt, hvilket 

betyder, at SKAT i dag har adgang til og anvender ESR’s stamregisterdel (ejeroplysninger og 

ejendomsdata), som vedligeholdes af kommunerne. 

 

Det bemærkes at det gamle BBR (KMD-BBR) er/var en integreret del af ESR/VUR 

systemkomplekset. Denne integration er begrundet i flere forhold, bl.a. at BBR-data indgår i de 

beregninger, som udføres i VUR for fastlæggelse af ejendomsværdier. Overgangen til nyt BBR 

og planen om at udfase KMD-BBR betød, at SKAT skulle sikre VUR’s adgang til opdaterede BBR-

data. Her valgte SKAT en løsning hvor KMD-BBR bliver erstattet af et BBR-skyggeregister (SKAT-

BBR). 

5.2 Systemsammenhænge 

Som der fremgår af nedenstående figur er der tale om mange kopieringer mellem de 

forskellige registre. Nogle kopieringer sker dagligt (typisk gennem en natlig overførsel), andre 

kopieringer foregår med op til flere dages forsinkelse, mens andre igen ”kun” tager 10-15 min. 

 

 

Figur 8. Nuværende overordnede systemsammenhænge 
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De enkelte integrationer indeholder følgende informationer: 

1) BBR-data om forsvarets ejendomme. 

Forsvarets ejendomme er sikkerhedsklassificeret, således de ikke udstilles sammen 

med de øvrige BBR-data. SKAT modtager derfor disse BBR oplysninger direkte fra BBR 

uden om de almindelige distributionskanaler. 

2) Hele BBR - med undtagelse af sikkerhedsklassificerede oplysninger – kopieres til OIS. 

3) Ændringer i Matriklens registerdata - undtagen landinspektørens sagsdata og 

matrikelkortdata - overføres dagligt fra Matriklen til ESR 

4) Ændringer i Matriklens registerdata - undtagen landinspektørens sagsdata og 

matrikelkortdata - overføres dagligt fra Matriklen til OIS. 

5) SKAT henter dagligt ændringsdata i forhold til BBR oplysninger fra OIS. 

De lagres hos SKAT i gammel BBR-struktur (”SKAT BBR”). 

6) Oplysninger om ejerforhold, matrikel, forvaltningsmatrikel (ejerlejligheder og BPFG) 

samt vurderingsansættelser overføres fra ESR/VUR til SVUR.  

7) ESR ejendomsoplysninger - herunder ejerlejligheder og BPFG, samt oplysninger om 

ejendomsejere og administratorer overføres til OIS. Desuden overføres SKAT’s 

vurderingsoplysninger. 

8) BBR indeholder en fuld kopi af forvaltningsmatriklen. Ændringer på 

matrikel/forvaltningsmatrikel og ejerforhold overføres fra ESR til BBR (med ca. 15 

minutters forsinkelse). 

9) SKAT’s salgsoplysninger overføres ugentligt fra SVUR til OIS. 

10) BBR data kopieres årligt fra SKAT-BBR til SVUR. 

11) Tingbogen henter vurderingsoplysninger fra VUR. 

12) CVR-data replikeres til KMD’s V-data, hvorfra oplysninger tilgås af ESR/VUR. 

13) CVR-data replikeres til et kopiregister i e-TL. 

14) CPR-data replikeres til KMD’s P-data, hvorfra oplysninger tilgås af ESR/VUR. 

15) CPR-data replikeres til et kopiregister i e-TL. 

16) e-TL leverer salgsoplysninger mv. til SVUR. Salgsoplysningerne skal afkodes fra 

meddelelsen indeholdende samtlige tinglysningsanmeldelsens oplysninger. 
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Kvalitetssikring af DLS leverancer 

Problem 

Som led i den tværgående test og kvalitetssikring af GD1 og GD2 er der 
gennemført en tværgående kvalitetssikring af de tjenester, der skal udstilles på 
Datafordeleren. Rapporten peger på, at de nuværende specifikationer hænger 
sammen forretningsmæssigt, men også at der ud fra et anvenderperspektiv er 
forhold, der kan give implementeringsmæssige udfordringer. 

Baggrund 
Der har tidligere været gennemført tre tværgående kvalitetssikringer af de 
forretningsmæssige beskrivelser med afrapportering hhv. 19. juni 2015, 17. august 
2015 og 31. august 2015. Derudover har der været gennemført en kvalitetssikring 
af hhv. BBR og DAR med afrapportering 30. september 2015.  

Vedlagte rapport (bilag 7.2) er den fjerde afrapportering baseret på materiale fra 
projekterne indsendt i uge 40/41 (og for DAR’s vedkommende primo uge 42)  til 
GD1/GD2 sekretariatet omkring udstillingsmodeller, servicebeskrivelser og 
hændelsesbeskrivelser samt DLS leverancer til DAF-operatøren (GD7).  

Kvalitetssikringen er afgrænset til de tjenester, der udstilles på Datafordeleren, 
dvs. udstillingsmodeller, udstillingsservices og hændelsesbeskeder. 
Ajourføringsservices er dermed ikke medtaget her. 

Løsning 
Samlet set leverer registerprojekterne i GD1 og GD2 det, der er behov for rent 
forretningsmæssigt. Med enkelte undtagelser (jf. side 14-33) er der alle de services 
og hændelsesbeskeder, der er behov for på kritisk vej (DL4 leverancen). De 
specificerede services og hændelser dækker det forretningsmæssige behov både i 
relation til sammenhængen mellem de forskellige grunddataregistre og i relation til 
en sikring af, at GD1 og GD2 samlet set leverer det aftalte scope.  

Rapporten peger dog på en række udfordringer, der ud fra et anvender perspektiv 
bør håndteres:  

• Effektive udstillingsservices 

• Forskellig detaljeringsgrad for services 

• Tjeneste logik i REST services 

• Håndtering af stedbestemmelse i hændelser 
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Status herpå er følgende: 

Effektive udstillingsservices: Grunddatasystemerne stiller krav om, at data fra 
andre grunddataregistre skal hentes fra Datafordeleren, at angivelse af nøgler skal 
valideres mod disse data samt, at brugerfladerne skal være performanceeffektive, 
således brugerne undgår lange svartider. I de fleste tilfælde er services specificeret 
på en måde, hvor de henter alle data fra flere tabeller. Dette udfordrer registrenes 
krav om performanceeffektive svartider i brugerfladen. Der er ligeledes en række 
performancekrav til Datafordeleren, men disse er afbalanceret i forhold til 
servicens kompleksitet. GST har vurderet, at det vil være mulig gennem en 
kontraktforhandling at stramme performancekravene til KMD. Alternativt kan det 
blive nødvendigt at implementer flere kompleksitetsniveauer på udvalgte services  

Forskellig detaljeringsgrad for services: Nogle registre udstiller relativt 
komplekse metoder med mange muligheder for input-parametre, mens andre 
udstiller en metode for hver mulig input-parameter. Set fra et anvenderperspektiv 
er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensartethed med en 
genkendelighed på tværs af de enkelte registre. Forskellighederne i 
detaljeringsgraden søges løst ved, at registrene med en høj servicegranularitet 
inkluderer flere metoder i samme service således, at detaljeringsgraden for services 
bliver mere ensartet.  

Tjenestelogik i REST services: DLS-skabelonen kræver en præcis specifikation 
af forespørgselslogikken. Det er tvivlsomt om KMD kan implementere 
tjenestelogikken på dette grundlag. Til trods for at registrene har implementeret 
historik, er det ikke alle tjenester, der understøtter udsøgning på historik.  

Der er i registerprojekterne enighed om, at der skal rettes op på inkonsistente 
servicespecifikationer. Derfor har registerprojekterne igangsat arbejdet med at 
tilrette specifikationerne i overensstemmelse med QA-rapportens anvisninger. 
Registrene har meddelt, at tilretningerne af tjenestespecifikationerne vil være 
gennemført den 27. okt. 

Håndtering af stedbestemmelse i hændelser: Der er udfordringer i DAF’s 
understøttelse af ”Stedbestemmelse”, fx.  er der ifølge DLS stort set ingen 
hændelser, der kan filtreres på kommuneafgrænsning. Netop 
kommuneafgrænsning har meget tidligt været rejst som en vigtig afgrænsning af 
hændelser, da rigtig mange anvendere (både interne i Grunddataprogrammet og 
eksterne) arbejder med kommuneafgrænsede oplysninger. GD7 vil søge at få den 
af GD1/GD2 forudsatte funktionalitet implementeret på DAF. I det videre 
arbejde forudsættes at DAF understøtter GD1/GD2 behov for anvendelse af 
såkaldte stedbestemmelsesreferencer. 
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Det indstilles at styregruppen tager resultatet af kvalitetssikringen af DLS-
leverancer af 15. oktober 2015 (bilag 7.2) til efterretning og som udgangspunkt for 
grunddataregistrenes videre arbejde med at kvalitetsforbedre DLS’erne frem mod 
afleveringen af de endelige DLS den 30. oktober 2015. 

Procedure  
Snarest efter at registerprojekterne har endeligt færdigmeldte DLS gennemføres 
der et fornyet DLS-review. Dette review gennemføres på samme måde som 15. 
oktober reviewet således, at resultaterne af de to review bliver sammenlignelige.  

Resultatet af det nye review sendes til skriftlig godkendelse i styregruppen.   

Kommunikation 
Ikke relevant 
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1. Overblik 

1.1 Baggrund 

Der har tidligere været gennemført tre tværgående kvalitetssikringer af de forretningsmæssige 

beskrivelser med afrapportering hhv. 19. juni 2015, 17. august 2015 og 31. august 2015. Der-

udover har der været gennemført en kvalitetssikring af hhv. BBR og DAR med afrapportering 

30. september 2015.  

Dette dokument er en fjerde samlet afrapportering baseret på det i uge i uge 40/41 (og for 

DAR’s vedkommende primo uge 42) indsendte materiale til GD1/GD2 sekretariatet omkring 

udstillingsmodeller, servicebeskrivelser og hændelsesbeskrivelser samt DLS leverancer til DAF-

operatøren (GD7).  

1.2 Afgrænsning 

Kvalitetssikringen er afgrænset til de tjenester, der udstilles på Datafordeleren, dvs. udstil-

lingsmodeller, udstillingsservices og hændelsesbeskeder. 

Ajourføringsservices er dermed ikke medtaget her. 

1.3 Dokumenter i rapporteringen 

Afrapporteringen består af dette hoveddokument samt tre underbilag med hvert deres scope: 

• Hoveddokument – Afrapportering 14. oktober 2015 
Dette dokument med en beskrivelse af mål for de tværgående sammenhænge i form 

af tre afhængigsdiagrammer, en overordnet konklusion samt en oversigt over grundla-

get for denne kvalitetssikring. 

• Bilag A1 - Forretningsmæssige sammenhænge 
Kvalitetssikring af de forretningsmæssige sammenhænge set i et udstiller og anvender 

perspektiv ud fra målarkitektur – løsningsarkitektur – forretningsmæssige beskrivelser 

samt DLS beskrivelser. 

• Bilag A2 - DLS input/output parametre 
Kvalitetssikring I forhold til input- og outputparametre, ensartet strukturering af disse, 

sammenhæng til parametre angivet i de forretningsmæssige beskrivelser mv. 

• Bilag A3 - Indhold i hændelsesbeskeder 
Kvalitetssikring af hændelsesbeskeder i relation til indhold, filtreringer mv.  

Efterlever disse det forventede indhold ift. de forretningsmæssige beskrivelser. 
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2. Hovedkonklusion 

2.1 Samlet vurdering 

Samlet set leverer GD1/GD2 registerprojekterne det, som der er behov for rent forretnings-

mæssigt. Men enkelte undtagelser er der alle de services og de hændelsesbeskeder, som der 

er behov for på kritisk vej (DL4 leverancen). De specificerede services og hændelser dækker 

det forretningsmæssige behov både i relation til sammenhængen mellem de forskellige grund-

dataregistre og i relation til en sikring af, at GD1/GD2 samlet set leverer det aftalte scope.  

Men services er kun i begrænset omfang vurderet i en implementeringssammenhæng set i 

forhold til om disse serviceoperationer er performanceeffektive mv.  

I udbudsmaterialet til de  fleste grunddatasystemer er angivet et krav om, at data fra andre 

grunddataregistre skal hentes fra Datafordeleren, at angivelse af nøgler skal valideres mod 

disse data samt at brugerfladerne skal være performanceeffektive, således brugerne undgår 

lange svartider. 

Dette kræver, at disse valideringer og opslag på Datafordeleren er så effektive som muligt. 

Godt nok er der stillet en række performancekrav til Datafordeleren, men disse er nødt til i 

praksis at være afbalanceret i forhold til den kompleksitet, som servicen er specificeret med. 

Alt andet lige er det noget hurtigere at foretage et opslag på en nøgle i en enkelt stamtabel 

frem for at skulle foretage opslag på mange tabeller med nogle indbyrdes relationer og måske 

komplekse sammenhængsregler.  

Derfor er der behov for at specificere nogle mere simple metoder til validering af nøgler.  

Eksempelvis når en bruger indtaster en nøgle - fx et CPR-nummer eller et BFE-nummer – og har 

behov for dels en kvittering på at denne nøgle er valid, dels at nøglen tilhører det rette objekt 

– fx er den rette person eller den rette BFE – skal dette kunne ske via en simpel og performan-

ce effektiv metode på Datafordeleren. 

I mange brugerflader er der et behov for at vise en liste over en række forekomster i en eller 

flere af registrets tabeller suppleret med dertil hørende data, som hentes på Datafordeleren 

via relationer til andre grunddataregistre. Da registret jo kun holder nøglen (måske kun en 

UUID) til eksterne registre, er der i listen et behov for at supplere forekomster i hver enkelt 

række i en sådan liste med supplerende data fra det register, som nøglen relaterer til. 

Derfor vil der på nogle centrale forretningsobjekter være et behov i brugerflader for, at opslag 

i en metode kan gennemføres i ét kald med en liste af nøgler – eksempelvis en liste af BFE-

numre eller en liste af CPR-numre. 

Derudover er der set fra et anvenderperspektiv en udfordring i den forskel i granularitet, som 

de enkelte projekter anvender. Nogle anvender relativt komplekse metoder med mange mu-

ligheder for input parametre, mens andre anvender en granularitet med en metode for hver 

mulig input parameter. 

Set fra et anvenderperspektiv er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensar-

tethed med en genkendelighed på tværs af de enkelte registre. 

Med andre ord: De nuværende specifikationer hænger nok sammen rent forretningsmæssigt, 

men set fra et anvender perspektiv er der tale om både meget uens granularitet og om meto-

der som på en række områder kan give implementeringsmæssige udfordringer for anvende-

ren. 
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Der er en problematik omkring bilag 2 for rest tjenester. Her er der i skabelonen lagt op til at 

dataleverandøren/kunden specificere tjeneste logik udtrykt i SQL. Der lægges op til at logikken 

er meget præcis og korrekt – og det er meget tvivlsomt om denne tjeneste logik direkte kan 

implementeres af DAF/KMD uden der er en direkte dialog mellem registrene/projekterne og 

DAF/KMD. Historik er angivet i næsten de fleste udstillingsservicer, men det er ikke alle søg-

ning i historiske data, der er udtrykt i tjeneste logikken. Nogle tjenester specifikationer har 

ingen angivelse af historik i input parametrene, hvilket resulterer i at samtlige poster bliver 

returneret. Så enten gør man historik logikken mere ensartet på tværs af registrene eller be-

skrivelsen af tjenesterne udvides til at omfatte historik. 

Hændelserne skal, for stort set alle registerprojekter, opdateres både i den forretningsmæssige 

beskrivelse og i DLS. Der er mange steder, hvor der mangler beskrivelse af udfaldsrum for ”for-

retningshændelse” og ”feltliste” til filtreringsanvendelse i ”tværgående proces” henholdsvis 

”objekthandling”. Der er ligeledes forholdsvis mange uoverensstemmelser mellem de forret-

ningsmæssige beskrivelser og DLS, hvad angår ”Stedbestemmelse”. Endelig er også en del 

uoverensstemmelser i forhold til om, og hvad, der medsendes af data. De DLS beskrivelser, der 

medsender data, gør det i form af ”relaterede objekter”, hvilket er en fin metode – de relate-

rede objekter er dog ikke altid i overensstemmelse med den forretningsmæssige beskrivelser 

af hvilke date, der burde medsendes.  

Den største bekymring – og muligvis den sværeste at løse – er uoverensstemmelserne i forhold 

ti ”Stedbestemmelse”, der er stort set ingen hændelser der, ifølge DLS, kan filtreres på kom-

muneafgrænsning. Netop kommuneafgrænsning har meget tidligt været rejst som en vigtig 

afgrænsning af hændelser, da rigtig mange anvendere, både interne i Grunddataprogrammet 

og eksterne, arbejder med kommuneafgrænsede oplysninger. 

2.2 Forretningsmæssige sammenhænge 

Kigger man på det fra et anvenderperspektiv er der en række huller. Godt nok kan man tilgå de 

data og de hændelsesbeskeder, som man har brug for, men for en dels vedkommende sker 

dette på en så ineffektiv måde, at man kan frygte for, at de forskellige brugergrænseflader 

omkring registerløsningerne kommer til at fungere tilstrækkeligt effektivt. 

Udfordringen er bl.a. følgende: 

• Brugerflader skal validere nøgleindtastninger mv. i forbindelse med selve indtastnin-

gen – herunder udstille en til nøglen hørende tekst, således man ikke kun får at vide 

nøglen er valid, men også at det er den rigtige nøgle (fx at der til et CVR-nummer vises 

virksomhedsnavnet).  

I de fleste tilfælde er der kun specificeret services, som henter alle data i flere tabeller, 

hvilket gør et sådant nøgleopslag unødigt komplekst. 

• I en del brugerflader vises der en række forekomster i en eller flere af registret tabeller 

suppleret med hentet fra andre grunddataregistre. Registret indeholder kun nøglen 

(måske kun en UUID) til dette eksterne register, hvorfor der i listen et behov for at 

supplere forekomster i hver enkelt række i en sådan liste med supplerende data fra det 

register, som nøglen relaterer til. 

Skal de supplerende informationer hentes individuelt for hver enkelt række, kan dette 

nemt give nogle uhensigtsmæssige brugerflader med for lange svartider. 
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Her kan her være behov for en metode, som kan hente informationer til flere af den 

slags nøgler i et samlet kald (fx til 10 BFE-numre, 10 CPR-numre eller 10 Adresse UUID. 

• Søgninger på tværs af registre bliver ineffektive, såfremt dette ikke sker der hvor data 

sammenstilles, dvs. på Datafordeleren. Hvis brugerfladerne skal fremsøge data indivi-

duelt i hvert register, for derefter at sammenstille disse egne tabeller til brug for filtre-

ring og sortering – inden data vises i en brugerflade –bliver det meget kompleks. 

Derfor er der set i et anvender perspektiv behov for at kunne lave søgninger på tværs 

af registre på Datafordeleren. 

Naturligvis kan ovenstående løses efter den model, som BBR og DAR anvender i større stil, 

med at der i registret laves kopitabeller af andre grunddataregistre – netop for at kunne udvik-

le effektive interne services til fremskafning af informationer i brugerfladen. 

Men det var jo ligesom ikke meningen med fælles autoritative grunddata udstillet via Datafor-

deleren, at alle registerprojekterne selv skulle oprette kopitabeller af disse grunddata i form af 

en tabel over Bestemt Fast Ejendom, Ejere, Adresser etc. 

Derudover er der en anden udfordring set i et anvender perspektiv.  

Når man kigger på de forskellige services og servicemetoder, er der meget stor forskel på den 

granularitet, som de enkelte projekter anvender. Man kan kende ”kilden”: 

• GST (Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, Ejerfortegnelsen, DAGI og Danske Stednavne) 

har tå metoder med flere muligheder for input parametre samt hændelsesbeskeder pr. 

hovedbegreb. 

• KOMBIT (BBR og DAR) har mange og specifikke metoder målrettet input varianter og 

med hændelsesbeskeder ift. de fleste begreber og relationer. 

Set fra et anvenderperspektiv er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensar-

tethed med en genkendelighed på tværs af de enkelte registre. 

Omkring de enkelte registre er der forskelige mindre og større udfordringer – bl.a. mangler der 

nogle få metoder i de nuværende DLS specifikationer. For detaljer herom henvises til bilag A1. 

2.3 DLS input/output parametre 

Omkring sammenhæng mellem de udstillingsservices beskrevet forretningsmæssigt og DLS er 

der konstateret en rimelig sammenhæng. Der er nogle gange konstateret forskelle mellem 

antallet af input – og output attributter/parametre, men det er ofte tale om mindre afvigelser. 

Der henvises til bilag A2. 

2.4 Indhold i hændelsesbeskede 

Beskrivelserne i dette afsnit er en forkortet udgave af de afsluttende bemærkninger til hvert 

registerprojekts hændelsesbeskeder i bilag A3. De mindre uoverensstemmelser er udeladt fra 

dette afsnit. 

2.4.1 Matriklens Udvidelse 

Navngivningen af objekttyperne skal være korrekt og enslydende: Sagskategori eller Matriku-

laerSag. Det dokument, der er forkert, skal rettes. 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal angives i DLS, eventuelt som reference til forretningsbeskri-

velsen. Forretningsbeskrivelsen og DLS skal være enslydende. 
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Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 

2.4.2 Ejendomsbeliggenhed 

Der er en note i DLS’en, i forbindelse med ”objekthandling”: 

”Der er i feltlisten MatrikelKommune fra Matriklen. Det er uklart om der kan angives felter fra 

andre udstillingsmodeller”, dette gør det usikkert om feltlisten er lig de objekthandlinger, der 

er defineret i den forretningsmæssige beskrivelse. 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal tilføjes DLS. 

”Objekthandling” i DLS og den forretningsmæssige beskrivelse skal være enslydende. 

”Tværgående proces” har tre værdier ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, men er en 

fast værdi i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge dokumenter. 

Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 

2.4.3 Ejerfortegnelsen 

Der mangler et udfaldsrum for ”forretningshændelse” i den forretningsmæssige beskrivelse, 

dette skal tilføjes, således at ”objekthandling” er enslydende beskrevet i både DLS og den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

I både DLS og den forretningsmæssige beskrivelse, mangler der et udfaldsrum for forretnings-

proces, anvendt i ”tværgående proces”. Dette skal tilføjes. 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, angives der stedbestemmelse for Ejerskifte, Ejer-

skab og Ejendomsadministrator, dette fremgår ikke af DLS. Der er dog angivet følgende note i 

DLS: 

Vi har desuden brug for at kunne give angive oplysninger, der gør det muligt for anven-

derne at filtrere på den kommune, som ejendommen er beliggende i. Denne informati-

on findes i Beliggenhedsregistret. 

DLS skal opdateres med stedbestemmelse. 

2.4.4 BBR 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte Excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

Ud over de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse. 

Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

Feltlisten anvendt i objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med forret-

ningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 
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For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-

velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 

2.4.5 DAR 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

Ud over de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret to yderligere hændelses-

beskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse. 

Såfremt en eller begge af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

For SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling er der overensstemmelse mellem navnene 

på objekttyperne i den forretningsmæssige beskrivelse henholdsvis DLS. Derudover har Sup-

plerendeBynavn to DLS varianter, hvor ”relaterede objekter” er den eneste forskel. Navne på 

objekttyper skal være korrekte og enslydende i de to dokumenter – og i overensstemmelse 

med Udstillingsmodellen. 

Feltlisten anvendt i DLS, objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med 

forretningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 

For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-

velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

Der skal tilføjes ”status” for SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling i den forretnings-

mæssige beskrivelse. 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. Derudover er der i DLS angivet en 

geometri stedbestemmelse for Adresse, Husnummer og NavngivenVej dette skal afspejles i 

den forretningsmæssige beskrivelse. 
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Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 

2.4.6 DAGI 

Udfaldsrummet for ”forretningshændelse” skal tilføjes den forretningsmæssige beskrivelse. 

Derudover er der ingen bemærkninger. 

2.4.7 Danske Stednavne 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse. 

Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at afspejle udfaldsrummet i objekthand-

ling, som defineret i DLS og tilhørende feltliste. 

Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at angive ”Stedbestemmelse” i overens-

stemmelse med DLS angivelsen af geometri. 

2.4.8 CPR (Person) 

Det skal synliggøres i DLS, at feltlisten til objekthandling er en en-mange liste, dvs. ikke en 

enumeration. 

2.4.9 CVR (Virksomhed) 

Umiddelbart lader der til at være meget begrænset filtreringsmuligheder, men uden en uddy-

bende forklaring til den angivne feltliste og adgang til den xsd, der definerer payload, kan der 

ikke foretages en endelig evaluering. 

Det anbefales at hændelsesspecifikationen opdateres, med en lettere forståelig angivelse af 

objekthandling samt at xsd til payload vedlægges. 

2.4.10 GeoDanmark 

Feltlisten til ”objekthandling” skal defineres. 

Ellers ingen bemærkninger. 

Det er svært at forstå udstillingsservice GeoDanmark_GML3SFP_1_1 – en forklarende tekst vil 

være nyttig 
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3. Målbillede 
Afhængighedsdiagrammer for hændelser, ajourføring og udstillingsdata  

 

Det skal understreges, at afhængigheder i disse tre diagrammer viser de forretningsmæssige 

sammenhænge mellem registrene og dermed de integrationer der indgår i den fælles tværgå-

ende test i GD1/GD2. Bemærk at diagrammet for ajourføring er medtaget, men at de ikke ind-

går i denne kvalitetssikring. 
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4. Kvalitetssikringsmateriale 

4.1 Udstillingsmodeller 

Nr. Kilde Dato Dokumentnavn 

# 1 MU 08.09.2015 Featurekatalog Matrikel 

# 2 EB 26.06.2015 Featurekatalog Ejendomsbeliggenhed 

# 3 EF 02.10.2015 Featurekatalog Ejerfortegnelsen 

# 4 BBR 09.10.2015 Feature kataloger DAR og BBR 

# 5 DAR 09.10.2015 Feature kataloger DAR og BBR 

# 6 DAGI 11.06.2015 Featurekatalog DAGI 

# 7 DS 30.06.2015 Featurekatalog Stednavne 

# 8 CPR n/a n/a 

# 9 CVR n/a n/a 

4.2 Servicebeskrivelser 

Nr. Kilde Dato Dokumentnavn 

# 11 MU 04.10.2015 Udfyldte skabeloner for MU ift tværgående QA services og 

hændelser v09 

# 12 EB 04.10.2015 Udfyldte skabeloner for Beliggenhedsadressen ift tværgående 

QA services og hændelser v09 

# 13 EF 02.10.2015 EF - Forretningsmæssige servicebeskrivelser - Ver 2.3 

# 14 BBR 08.10.2015 UHA specifikation - BBR – 08-10-2015 

# 15 DAR 12.10.2015 UHA specifikation - DAR - v0.9 

# 16 DAGI 18.09.2015 Servicebeskrivelse_supplerende_bynavn_20150918 

# 16 DAGI 18.09.2015 Servicebeskrivelse_gadepostnummer_20150918 

# 18 DS 26.08.2015 Tværgående kvalitetssikring DS udstillingsservices 

v26_08_15_jer 

# 19 DS 26.08.2015 Tværgående kvalitetssikring - DS_opdateret_26_8 

# 21 CPR n/a n/a 

# 22 CVR n/a n/a 

4.3 Hændelsesbeskrivelser 

Nr. Kilde Dato Version Dokumentnavn 

# 31 MU 08.10.15 0.9 Mu_forrenign_beskrivelser 

# 32 EB 08.10.15 0.9 Forretning_beskrivelse_bea 

# 33 EF 02.10.15 2.3 Ef_forretningsmaessigebeskrivelse_v2.3 

# 34 BBR 07.10.15 0.9 Uha_bbr_0.9 

# 35 DAR 12.10.15 0.9 UHA specifikation DAR 2015-10-12 – version 0.9 

# 36 DAGI 02.10.15 0.9 Dagi_haendelser 

# 37 DS 26.08.15 0.4 Ds_haendelser 

# 38 CPR 02.10.15 0.3 CPR_v0.3_2015.10.02_Hændelsesbeskrivelse 

# 39 CVR n/a n/a n/a 

# 40 GeD n/a n/a n/a 
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4.4 DLS 

Nr. Kilde Dato DLS 

Version 

Dokumentnavn 

# 41 MU 02.10.15 0.8.2 Matriklen_v.0.8_2015.10.02_Bilag 2_hëndelser* 

 

* = BygningPåFremmedGrund, Ejerlejlighed, Jord-

stykke, MatrikulærSag, SamletFastEjendom 

# 42 EB 02.10.15 0.8.1 Ejendomsbeliggenhed_v0.8_2015.10.02_Bilag 2 - 

Tjeneste skabelon V1 7_hændelse* 

 

* = Beliggenhedsbetegnelse, Ejendomsbeliggenhed 

# 43 EF 01.10.15 0.8.1 Ejerfortegnelsen_v0.8_2015.10.01_Bilag 2 Data-

nære hændelser_V1.7.1 

# 44 BBR 29.09.15 0.8 BBR_v1.0_2015.09.29_Bilag 2 - Hændelser 

# 45 DAR 29.09.15 0.8 DAR_v1.0_2015.09.29_Bilag 2 - Hændelser 

# 46 DAGI 02.10.15 0.8 DAGI_Feltliste 

 

DAGI_v0.8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabelon 

V1.7.1_hëndelse_* 

 

* = Afstemningsområde, Danmark, Kommuneind-

deling, Landsdel, Menighedsrådsafstemningsom-

råde, Opstillingskreds, Politikreds, Postnummer-

inddeling, Regionsinddeling, Retskreds, Samle-

postnummer, Sogneinddeling, Storkreds, Supple-

rendeBynavn, Valglandsdel 

# 47 DS 02.10.15 0.8 DS_v0.8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabelon 

V1.7_* 

 

* = Bebyggelse, Bygning, Seværdighed, Sø, Feltliste 

# 48 CPR 02.10.15 0.8 CPR_v0.8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabe-

lon_PersonStamoplysningerHent_v1.7 

# 49 CVR 02.10.15 0.8 CVR_v0_8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabelon 

V1.7.1 

# 50 GeD 02.10.15 0.8 GeoDanmark-

data_v0.8_2015.10.02_Bilag_2_Tjeneste skabe-

lon_GeoDanmark_hëndelse_* 

 

* = Begravelsesområde, Bygning, Bygværk, Havn, 

Jernbane, Kyst, Sø, Startbane, TekniskAreal, Tele-

mast, Togstation, Vandløbsmidte, Vejmidte, Vind-

mølle 
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1. Indledning 

1.1 Dokumentets indhold 

Dokumentet her er et underbilag til DLS kvalitetssikring afrapporteret 24. oktober 2015.10.13 

Der er tale om en kvalitetssikring af de forretningsmæssige sammenhænge i GD1/GD2 set i et 

udstiller og anvender perspektiv ud fra målarkitektur – løsningsarkitektur – forretningsmæssi-

ge beskrivelser samt DLS beskrivelser. 

1.2 Kvalitetsparametre 

I kvalitetssikringen ad de forretningsmæssige sammenhænge er der lagt vægt på følgende: 

• Er alle services og hændelsesbeskeder i henhold til målarkitektur og løsningsarkitektur 

specificeret i de forretningsmæssige beskrivelser hhv. medtaget i DLS beskrivelser? 

• Er der den rette sammenhængskraft mellem registrene – herunder de udstillingsmo-

deller, services og hændelsesbeskeder der udstilles? 

• Er det forretningsmæssige behov dækket, dvs. dækker service og hændelsesbeskeder 

det behov, som anvendere har? 

1.3 Anvenderperspektiv 

Samlet set leverer GD1/GD2 registerprojekterne det, som der er behov for rent forretnings-

mæssigt. Men enkelte undtagelser – beskrevet i de næste kapitler – er der alle de services og 

de hændelsesbeskeder, som der er behov for på kritisk vej (DL4 leverancen). 

Men kigger man på det fra et anvenderperspektiv er der en række huller. Godt nok kan man 

tilgå de data og de hændelsesbeskeder, som man har brug for, men for en dels vedkommende 

sker dette på en så ineffektiv måde, at man kan frygte for, at de forskellige brugergrænseflader 

omkring registerløsningerne kommer til at fungere tilstrækkeligt effektivt. 

Udfordringen er bl.a. følgende: 

• Brugerflader skal validere nøgleindtastninger mv. i forbindelse med selve indtastnin-

gen – herunder udstille en til nøglen hørende tekst, således man ikke kun får at vide 

nøglen er valid, men også at det er den rigtige nøgle (fx at der til et CVR-nummer vises 

virksomhedsnavnet).  

I de fleste tilfælde er der kun specificeret services, som henter alle data i flere tabeller, 

hvilket gør et sådant nøgleopslag unødigt komplekst. 

• I en del brugerflader vises der en række forekomster i en eller flere af registret tabeller 

suppleret med hentet fra andre grunddataregistre. Registret indeholder kun nøglen 

(måske kun en UUID) til dette eksterne register, hvorfor der i listen et behov for at 

supplere forekomster i hver enkelt række i en sådan liste med supplerende data fra det 

register, som nøglen relaterer til. 

Skal de supplerende informationer hentes individuelt for hver enkelt række, kan dette 

nemt give nogle uhensigtsmæssige brugerflader med for lange svartider. 

Her kan her være behov for en metode, som kan hente informationer til flere af den 

slags nøgler i et samlet kald (fx til 10 BFE-numre, 10 CPR-numre eller 10 Adresse UUID. 

• Søgninger på tværs af registre bliver ineffektive, såfremt dette ikke sker der hvor data 

sammenstilles, dvs. på Datafordeleren. Hvis brugerfladerne skal fremsøge data indivi-
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duelt i hvert register, for derefter at sammenstille disse egne tabeller til brug for filtre-

ring og sortering – inden data vises i en brugerflade –bliver det meget kompleks. 

Derfor er der set i et anvender perspektiv behov for at kunne lave søgninger på tværs 

af registre på Datafordeleren. 

Naturligvis kan ovenstående løses efter den model, som BBR og DAR anvender i større stil, 

med at der i registret laves kopitabeller af andre grunddataregistre – netop for at kunne udvik-

le effektive interne services til fremskafning af informationer i brugerfladen. 

Men det var jo ligesom ikke meningen med fælles autoritative grunddata udstillet via Datafor-

deleren, at alle registerprojekterne selv skulle oprette kopitabeller af disse grunddata i form af 

en tabel over Bestemt Fast Ejendom, Ejere, Adresser etc. 

Derudover er der en anden udfordring set i et anvender perspektiv.  

Når man kigger på de forskellige services og servicemetoder, er der meget stor forskel på den 

granularitet, som de enkelte projekter anvender. Man kan kende ”kilden”: 

• GST (Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, Ejerfortegnelsen, DAGI og Danske Stednavne) 

har tå metoder med flere muligheder for input parametre samt hændelsesbeskeder 

pr. hovedbegreb. 

• KOMBIT (BBR og DAR) har mange og specifikke metoder målrettet input varianter og 

med hændelsesbeskeder ift. de fleste begreber og relationer. 

Set fra et anvenderperspektiv er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensar-

tethed med en genkendelighed på tværs af de enkelte registre. 
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2. Matriklen 

2.1 Udstillingsmodel 

Modellen er en detaljering af løsningsarkitektur og målarkitektur og hænger fint sammen med 

disse. 

2.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmU Hent ejendom X X X X 

EJDmU Søg ejendom X  X Mangler 

EJDmU Matrikulær sag X X X X 

EJDmU Samlet fast ejendom X X X X 

EJDmU Bygning på fremmed grund X X X X 

EJDmU Ejerlejlighed X X X X 

EJDmU Bestemt fast ejendom X X X X 

EJDmU Matrikel kommuner X  X X 

EJDmU Hent Beliggenhedsadresse  X   

EJDmU Lodflade  X   

EJDmU Hent Jordflade koordinat   X   

EJDmU Kort X X X ??? 

”Søg ejendom” er ikke med i den DLS, som ligger til grund for denne kvalitetssikring. Det bør 

overvejes, om der reelt er behov for denne metode, eller om den er dækket af andre mere 

specifikke søgemuligheder ift. adresse, jordstykke mv. Såfremt ”Søg ejendom” blot er en sam-

menstilling af disse forskellige søgemuligheder med returparameter svarende til ”Hent ejen-

dom” bør det overvejes, om behovet ikke kan dækkes ved først at bruge de specifikke søgeme-

toder og derefter hente de udvidede ejendomsoplysninger via ”Hent ejendom”.  

I løsningsarkitekturen er der defineres tre metoder – Hent beliggenhedsadresse”, ”Lodflade” 

og ”Hent jordflade koordinat”. Førstnævnte er flyttet til Ejendomsbeliggenhed, og de to andre 

er formentlig en manglende opdatering af løsningsarkitekturen. Dog har BBR ifb. forslag til 

justeringer af services i målarkitekturen bemærket, at ”Lodflade” mangler og skal medtages. 

I DLS er der en service – ”Matrikel_GML3_1_0” – uden angivelse af metoder. Formentlig skal 

”Hent kort” være en metode til denne service. 
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2.3 Hændelsesbeskeder  

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmH MatrikelSag X X X X 

EJDmH Samlet fast ejendom X X X X 

EJDmH Bygning på fremmed grund X X X X 

EJDmH Ejerlejlighed X X X X 

EJDmH Jordstykke X X X X 

Der er god overensstemmelse mellem de hændelsesbeskeder, der er specificeret i målarkitek-

turen, og de hændelsesbeskeder der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS. 
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3. Ejendomsbeliggenhed 

3.1 Udstillingsmodel 

Det nuværende feature katalog er af lidt ældre dato – fra 26. juni 2015. Heri er der en relation 

til kommuneinddeling i DAGI frem for til ”MatrikelKommune”. Dette er formentlig rettet, men 

da der ikke er leveret et opdateret feature katalog kan det ikke verificeres ad denne vej. 

3.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmU Beliggenhedsadresse 
X X 

X X 

EJDmU Beliggenhedsadresse Simpel X X 

EJDmU Administrativt ansvarlig kom-

mune 

X X X X 

Der er god overensstemmelse mellem de services, der er specificeret i målarkitekturen, og de 

services, der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS.  

Målarkitekturens ”Hent beliggenhedsadresse” er opdelt i en ”Hent og en ”HentSimpel” i DLS. 

3.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmH Ejendomsbeliggenhed X X X X 

EJDmH Beliggenhedsbetegnelse X X X X 

Der er god overensstemmelse mellem de hændelsesbeskeder, der er specificeret i målarkitek-

turen, og de hændelsesbeskeder der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS. 
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4. Ejerfortegnelse 

4.1 Udstillingsmodel 

 Modellen er en detaljering af løsningsarkitektur og målarkitektur og hænger fint sammen med 

disse. 

4.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDeU Hent ejerskifte X Udgået som sammenstillet service 

EJDeU Ejerskab til ejendom med 

stamoplysninger 

X 

X X X 

EJDeU Hent tinglyst ejer til ejendom X 

EJDeU Hent Ejendomme med samme 

ejer 

X Udgået som sammenstilet service 

EJDeU Ejendomsadministrator med 

stamoplysninger 

X X X X 

EJDeU Person/Virksomhed administra-

tor med stamoplysninger 

X X X X 

EJDeU Handelsoplysninger X X X X 

EJDeU Ejerskifte X X X X 

EJDeU Ejerskab X 
X X X 

EJDeU Tinglyst Ejer til ejendom X 

EJDeU Ejendomme med samme ejer X X X X 

EJDeU Ejendomsadministrator X X X X 

EJDeU Person-/virksomhed admini-

strator 

X X X X 

EJDeU Person-/virksomhedsoplysning X X X X 

 Der er god overensstemmelse mellem de services, der er specificeret i målarkitekturen, og de 

services, der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS.  

Målarkitekturens metoder til at hente en tinglyst ejer til en ejendom, er i de forretningsmæssi-

ge beskrivelser og DLS implementeret som en del af metoden ejerskab (som viser både faktisk 

ejer og tinglyst ejer). 

Målarkitekturen har to sammenstillede services – ”Hent ejerskifte” og ”Hent ejendomme med 

samme ejer” -  som er udgået som en sammenstillet service. De ikke-sammenstillede tilsva-

rende services dækker samme funktionalitet. 
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4.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Ejerskab opstået X X X 

X Ejerskab opdateret X X X 

Ejerskab nedlagt X X X 

Ejerskifte opstået X X X X 

Person/virksomhed oplysning (uden 

CPR/CVR) opdateret 

X X X 

X 
Person/virksomhed oplysning (uden 

CPR/CVR) nedlagt 

X X X 

Ejendomsadministrator opstået X X X 

X Ejendomsadministrator opdateret X X X 

Ejendomsadministrator nedlagt X X X 

Person/Virksomhed administrator 

opstået 

X X X 

X 
Person/Virksomhed administrator 

opdateret 

X X X 

Person/Virksomhed administrator 

nedlagt 

X X X 

 Der er god overensstemmelse mellem de hændelsesbeskeder, der er specificeret i målarkitek-

turen, og de hændelsesbeskeder der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS. 

Nogle af målarkitekturens forretningsmæssige hændelsesbeskeder er i implementeringen om-

kring DLS samlet i én hændelsesbesked. 
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5. BBR 

5.1 Udstillingsmodel 

Udstillingsmodel for BBR (og DAR) er leveret i andet format end resten af registerprojekterne, 

selvom der anvendes helt samme værktøj – Enterprise Architect. Kvaliteten af disse modeller 

er generelt af en meget lavere kvalitet end dem GST leverer. Bl.a. mangler der grafik, der dan-

nes mange dubletter, mangler versionsnummer mv. 

Modellen kunne med fordel have været underkastet et internt review inden aflevering til den 

fælles kvalitetssikring. 

BBR (og DAR) bør kraftigt overveje, at anvende samme genereringsmetode som GST, således 

der fra alle registerprojekter leveres et forretningsmæssigt brugbart Feature katalog. 

GST anvender ”ShapeChange” ( General Public License software): 

http://shapechange.net/targets/feature-catalogue/  

til generering af GML applikations skemaer, database DDL’er og som nævnt også til featureka-

taloger i overensstemmelse med ISO 19110 standard herfor. 

Udstillingsmodellen indeholder de forskellige BBR begreber – nu med beskrivelser og frasorte-

ring af ”døde felter”. Der er sket et væsentligt kvalitetsløft her siden sidste rapportering. 

Men det virker forstyrrende, at begreber fra andre registre er medtaget i udstillingsmodellen 

med fuld beskrivelse og interne relationer hos disse. Fx er Jordstykke beskrevet med alle attri-

butter (arealberegningsmetode, fredskov, jordrente etc.) og med alle interne relationer i Ma-

triklen (ejerlav, matrikelskel, matrikelkommune, matrikelregion etc.). 

Det er uhensigtsmæssigt, at begreber inkl. disses attributter og relationer er beskrevet flere 

gange, fx er Husnummer beskrevet 4 gange, Jordstykke 3 gange og Bygning 2 gange. 

Modellen indeholder et model element ”Bygværkselement” til metadata, bitemporale egen-

skaber mv. Dette er fint nok, men der er sket en del kopieringsfejl fra DAR – bl.a. indeholder 

Forretningsproces en række DAR processer som fx ”Reservation af vejnavn”. 

Modellen indeholder et internt begreb ”Umatrikuleret areal” bl.a. relateret til Grund. Det er 

ikke klart, om dette er i overensstemmelse med styregruppens beslutning omkring håndtering 

af umatrikulerede arealer, med det skulle ligge fast at: 

• Matriklen udstiller ikke et begreb ”Umatrikulære arealer” 

• SKAT har tilkendegivet, at de ikke er interesseret i disse. 

Såfremt begrebet ”bor” i BBR er der en udfordring i relation til ejer- og administratoroplysnin-

ger, idet Ejerfortegnelsen kun registrerer ejerskaber til fast ejendom registreret i Matriklen.  
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5.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDbU BBRSagHent X X X X 

EJDbU BBRSag by Teknisk anlæg X 

EJDbU BBRSag by Grund X 

EJDbU BBRSag by Opgang X 

EJDbU BBRSag by Bygning X 

EJDbU BBRSag by Etage X 

EJDbU BBRSag by Fordelingsareal X 

EJDbU BBRSag by Rum X 

EJDbU BBRSag by Enhed X 

EJDbU BBRSag by Brugsenhed X 

          EJDbU Bygning X X X X 

EJDbU Bygning by Teknisk anlæg X 

EJDbU Bygning by Grund X 

EJDbU Bygning by Jordstykke X 

EJDbU Bygning by Umatrikuleret areal X 

EJDbU Bygning by BPFG X 

EJDbU Bygning by Ejerlejlighed X 

EJDbU Bygning by Adresse X 

EJDbU Bygning by Husnummer X 

EJDbU Bygning by Husnummer adgang X 

EJDbU Bygning by Fordelingsareal X 

EJDbU Bygning by Etage X 

EJDbU Bygning by Brugsenhed X 

EJDbU Bygning by Opgang X 

EJDbU Bygning by Geografisk område X 

EJDbU Enhed X X X X 

EJDbU Enhed by Ejerlejlighed X 

EJDbU Enhed by Adresse X 

EJDbU Enhed by Etage X 

EJDbU Enhed by Opgang X 

EJDbU Enhed by Teknisk anlæg X 

EJDbU Enhed by Fordelingsareal X 
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Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDbU GrundHent X X X X 

EJDbU Grund by Jordstykke X 

EJDbU Grund by Umatrikuleret areal X 

EJDbU Grund by Husnummer X 

EJDbU Grund by Bygning X 

EJDbU Grund by Teknisk anlæg X 

EJDbU TekniskAnlægHent X X X X 

EJDbU TekniskAnlæg by Jordstykke X 

EJDbU TekniskAnlæg by Umatrikuleret 

areal 

X 

EJDbU TekniskAnlæg by BPFG X 

EJDbU TekniskAnlæg by Ejerlejlighed X 

EJDbU TekniskAnlæg by Husnummer X 

EJDbU TekniskAnlæg by Husnummer 

adgang 

X 

EJDbU TekniskAnlæg by Bygning X 

EJDbU TekniskAnlæg by Grund X 

EJDbU TekniskAnlæg by Enhed X 

EJDbU TekniskAnlæg by Geografisk 

område 

X 

EJDbU KodeListeHent X X X Mangler 

EJDbU UdtræKHent X X X ??? 

Der er god overensstemmelse omkring services mellem målarkitektur, løsningsarkitektur, for-

retningsmæssige beskrivelser og DLS beskrivelser. I DLS er der anvendt en meget finkornet 

granularitet med en metode for hvert søgekriterie. 

Navngivningen af udstillingsservices er nu tilpasset begreber i udstillingsmodellen, hvilket har 

løftet kvaliteten væsentligt. 

I DLS mangler de to services ”KodeListeHent” og ”UdtrækHent”, men da disse næppe er på 

”kritisk vej” er dette af mindre betydning. 

I de forretningsmæssige beskrivelser står ved flere metoder, at man som input parametre (sø-

gekriterier) kan angive en række begreber, fx Bestemt Fast Ejendom og Modelregler. Dette 

virker meget upræcist, og det er næppe fx alle attributter tilknyttet begrebet Bestem Fast 

Ejendom, som kan anvendes. Der bør specificeres mere præcist. 

Som output parameter leveres ved flere metoder ”alle fundne BBR-objekter”, hvilket er meget 

upræcist. Dette bør ligeledes specificeres mere præcist. 

Derudover mangler konkrete mulige returkoder i de forretningsmæssige beskrivelser. 
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5.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDbH BBRSag X X X X 

EJDbH BBRSag Brugsenhed X 

EJDbH BBRSag Bygning X 

EJDbH BBRSag Enhed X 

EJDbH BBRSag Etage X 

EJDbH BBRSag Fordelingsareal X 

EJDbH BBRSag Grund X 

EJDbH BBRSag Opgang X 

EJDbH BBRSag Rum X 

EJDbH BBRSag Teknisk anlæg X 

     EJDbH Bygning X X X X 

EJDbH Bygning/Ejerlejlighed X 

EJDbH Bygning/Husnummer X 

EJDbH Enhed X X X X 

EJDbH Enhed/Fordelingsareal X 

     EJDbH TekniskAnlæg X X X X 

EJDbH TekniskAnlæg /Husnummer X 

     EJDbH Grund X X X X 

EJDbH Grund/Jordstykke X 

     EJDbH Etage    X 

EJDbH Etage/Enhed X 

EJDbH Opgang    X 

EJDbH Brugsenhed    X 

EJDbH Rum    X 

EJDbH Fordelingsareal    X 

EJDbH Umatrikuleret areal    X 

Målarkitekturens hændelsesbeskeder udstilles også i DLS beskrivelserne – dog med en mere 

finkornet granularitet. Spørgsmålet er, om dette giver mening for anvenderne. 

Der udstilles en række hændelsesbeskeder omkring Etage, Opgang, Brugsenhed, Rum, Forde-

lingsareal samt Umatrikuleret areal. 

Specielt en hændelsesbesked omkring Umatrikuleret areal virker noget tvivlsom. Der er for-

mentlig tale om et begreb internt i BBR, som ikke har interesse for andre anvendere. 
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6. DAR 

6.1 Udstillingsmodel 

Udstillingsmodel for DAR (og BBR) er leveret i andet format end resten af registerprojekterne 

med de mange uhensigtsmæssigheder dette giver i forhold til tværgående kvalitetssikring. 

Problematikken er beskrevet under BBR og gentages derfor ikke her. 

 Som ved BBR kunne modellen med fordel have været underkastet et internt review inden 

aflevering til den fælles kvalitetssikring. 

Udstillingsmodellen indeholder en beskrivelse af 6 DAR begreber, og denne del virker fint i 

overensstemmelse med de øvrige registerprojekter. Udstillingsmodellen er en forsimpling af 

registermodellen. 

Det virker forstyrrende, at begreber fra andre registre er medtaget i udstillingsmodellen med 

fuld beskrivelse og interne relationer hos disse. Der er tale om 6 begreber fra BBR beskrevet i 

alt 23 gange (fx er Bygning beskrevet 6 gange), 6 begreber fra DAGI beskrevet i alt 16 gange 

samt begreber fra Matriklen og GeoDanmark. 

Modellen indeholder et model element ”Adresseelement” til metadata, bitemporale egenska-

ber mv. Der mangler værdisæt på forretningsområde, forretningsproces mv. 

6.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRaU Husnummer X X X X 

ADRaU Husnummer by Bygning X 

ADRaU Husnummer by Teknisk anlæg X 

ADRaU Husnummer by Grund X 

ADRaU Husnummer by Navngiven vej X 

ADRaU Husnummer by Adresse X 

ADRaU Husnummer by Postnummer-

inddeling 

X 

ADRaU Husnummer by Afstemnings-

område  

X 

ADRaU Husnummer by Supplerende 

bynavn 

X 

ADRaU Husnummer by Sogneindde-

ling 

X 

ADRaU Husnummer by Kommuneind-

deling 

X 

ADRaU Husnummer by Menighedsom-

råde afstemningsområde 

X 

ADRaU Husnummer by Jordstykke X 
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Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRaU Adresse  X X X X 

ADRaU Adresse by Husnummer X 

ADRaU Adresse by Bygning X 

ADRaU Adresse by Enhed X 

     ADRaU Navngiven vej X X X X 

ADRaU Navngiven vej by Postnummer-

inddeling 

X 

ADRaU Navngiven vej by Supplerende 

bynavn 

X 

ADRaU Navngiven vej by Kommune-

kode 

X 

ADRaU Navngiven vej by Navngiven 

kommunedel 

X 

ADRaU Navngiven vej by Husnummer X 

     ADRaU Navngiven kommunedel X X X X 

ADRaU Navngiven kommunedel a by 

navngiven vej 

X 

ADRaU Navngiven kommunedel by 

Kommunekode 

X 

ADRaU Hent adresser (til CPR)   X Mangler 

ADRaU Hent Aktuel kommunedel af 

navngiven vej (til CPR) 

  X Mangler 

ADRaU Hent postnummer X X X Mangler 

ADRaU Hent reserveret vejnavn  X  Mangler 

ADRaU Hent Supplerende bynavn  X X X Mangler 

ADRaU WFS services – samlet 6 styk X    

ADRaU WMS services – samlet 2 styk X    

ADRaU Rest services – samlet 76 styk X    

ADRaU Download services – samlet 9 

styk 

X    

Der er for det meste god overensstemmelse omkring services mellem målarkitektur, løsnings-

arkitektur, forretningsmæssige beskrivelser og DLS beskrivelser. I DLS er der anvendt en meget 

finkornet granularitet med en metode for hvert søgekriterie. 

Navngivningen af udstillingsservices er nu tilpasset begreber i udstillingsmodellen, hvilket har 

løftet kvaliteten væsentligt. 

I DLS mangler de to væsentlige servicemetoder til brug for CPR. Derudover mangler der tre 

metoder – ”Hent postnummer”, ”Hent Reserveret vejnavn” og ”Hent supplerende bynavn” -  

som helt eller delvist er medtaget i målarkitektur, løsningsarkitektur og de forretningsmæssige 

beskrivelser. 
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I målarkitekturen er desuden angivet (forslag til) en ikke mulige WFS, WMS, Rest og Download 

services, som ikke medtaget i DLS. De ligger ikke på kritisk vej (DL4), hvorfor denne mangel p.t. 

formentlig er af mindre betydning. 

6.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDaH Adresse X X X X 

EJDaH Adresse/Enhed X 

EJDaH Adgangspunkt X 

EJDaH Husnummer X X X X 

EJDaH Husnummer/Supplerende by-

navn 

X 

EJDaH Navngiven vej X X X X 

EJDaH Postnummer X X X  

EJDaH Navngiven 

vej/Postnummerinddeling 

   X 

EJDaH Supplerende bynavn   X  

EJDaH Navngiven vej/Supplerende 

bynavn 

   X 

EJDaH Kommunedel af navngiven vej 

(”Navngiven kommunedel”) 

X X X X 

De fleste af dei målarkitekturen beskrevne hændelsesbeskeder indgår også i DLS – nogle med 

en mere detaljeret granularitet. 

Men der er to problemområder, som skal afklares: 

• Målarkitekturen indeholder en hændelsesbesked ”Postnummer”, som ikke er med i 

DLS leverancen.  

Til gengæld er der i DLS en hændelsesbesked ”Navngiven Vej/Postnummerinddeling”, 

som ikke findes i Målarkitekturen. 

Er disse to hændelsesbeskeder den samme – blot med forskellig navngivning, eller 

mangler der en væsentlig hændelsesbesked i de indleverede DLS? 

• Målarkitekturen indeholder en hændelsesbesked ”Supplerende bynavn”, som ikke er 

med i DLS leverancen.  

il gengæld er der i DLS en hændelsesbesked ”Navngiven Vej/Supplerende bynavn”, 

som ikke findes i Målarkitekturen. 

Er disse to hændelsesbeskeder den samme – blot med forskellig navngivning, eller 

mangler der en væsentlig hændelsesbesked i de indleverede DLS? 
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7. DAGI 

7.1 Udstillingsmodel 

Modellen er en detaljering af målarkitekturen og hænger fint sammen med denne. 

7.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRuD WFS - Single 

X 

n/a 

X 

X 

ADRuD WFS - SingleHist X 

ADRuD WFS - Multi X 

ADRuD WFS - MultiHist  

ADRuD WMS X X X 

ADRuD Rest Adresser uden for DAGI) X X X 

ADRuD Fildownload X X  

Der leveres de services/metoder, som der var aftalt ift. kritisk vej (DL4). ”WFS – MultiHist” og 

”Fildownload” leveres først i en senere leverance. 

7.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Afstemningsområde  

n/a 

X X 

Danmark  X X 

Kommuneinddeling  X X 

Landsdel  X X 

Meningshedsrådsafstemningsområde  X X 

Opstillingskreds  X X 

Politikreds  X X 

Postnummerinddeling  X X 

Regionsinddeling  X X 

Retskreds  X X 

Samlepostnummer  X X 

Sogneinddeling  X X 

Storkreds  X X 

SupplerendeBynavn  X X 

Valglandsdel  X X 

Der er ikke beskrevet hændelser i målarkitekturen. Der er fin overensstemmelse mellem den 

forretningsmæssige beskrivelse og DLS. 
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8. Danske Stednavne 

8.1 Udstillingsmodel 

Modellen er en detaljering af målarkitekturen og hænger fint sammen med denne. 

8.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRuS Navngivne steder X 

n/a 

  

ADRuS Navngivet sted: Behandlede X X X 

ADRuS Navngivet sted: Ubehandlede X X X 

ADRuS Download X X  

Servicemetode ”Navngivne steder” findes ikke i DLS specifikationen. Sandsynligvis er denne 

erstattet af hhv. ”Navngivet sted Behandlede” og ”Navngivet sted Ubehandlede”. Dette skal 

verificeres. 

”Download” service mangler i DLS. Den ligger ikke på kritisk vej (DL4), hvorfor denne mangel 

p.t. formentlig er af mindre betydning. 

8.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Stednavne beskedtyper  

(nævnt 59 styk – 4 med i DLS) 

 

n/a 

X  

Bebyggelse  X X 

Bygning  X X 

Sø  X X 

Seværdighed  X X 

Der er i de forretningsmæssige beskrivelser nævnt 59 forskellige hændelsesbeskeder, hvoraf 

kun 4 er medtaget i DLS beskrivelsen. 

Der ligger næppe på kritisk vej (DL4), men det bør afklares, hvorfor det er disse 4, der medta-

ges nu, hhv. hvornår resten forventes udstillet. 
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9. Andre register systemer 

9.1 CPR 

Udstillingsservice og Hændelser Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Service: Hent Person stamoplysninger X X 

Hændelse: CPR-hændelse X X 

CPR har beskrevet de den services og den hændelsesbesked, som der er behov for i GD1/GD2. 

Servicen har er baseret på datanære hændelser, og kan dom følge heraf ikke levere de forret-

ningsmæssige hændelser, som der var ønsket fra Ejerfortegnelsen. Den specificerede hændel-

se dækker dog lang det meste af behovet, hvorfor dette anses for ok i relation til kritisk vej 

(DL4). 

9.2 CVR 

Udstillingsservice og Hændelser Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Service: Hent Virksomhed X X 

Service: Hent Produktionsenhed X X 

Hændelse: Virksomhed ophørt  X 

Hændelse: Produktionsenhed ophørt  X 

Hændelse: Skift i virksomhedsform  X 

Hændelse: Virksomhed ændret  (X) 

Hændelse: Produktionsenhed ændret  (X) 

Hændelse: Abonnement på specifik Virksomhed  (X) 

Hændelse: Abonnement på specifik Virksomhed  (X) 

CVR har beskrevet de to services, som der er behov for i GD1/GD2. Disse er sammen med tre 

hændelsesbeskeder på kritisk vej (DL4) afleveres i en DLS beskrivelse. 

Der udestår fire ikke-datanære hændelser, men da disse ikke er på kritisk vej er det af mindre 

betydning p.t. 
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9.3 GeoDanmark 

Udstillingsservice Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

WFS Service: GeoDanmark_HIST_GML3_1_1  X 

WFS Service: GeoDanmark_GML3SFP_1_1  X 

Hændelse: Begravelsesområde  X 

Hændelse: Bygning  X 

Hændelse: Bygværk  X 

Hændelse: Havn  X 

Hændelse: Jernbane  X 

Hændelse: Kyst  X 

Hændelse: Togstation  X 

Hændelse: Startbane  X 

Hændelse: Sø  X 

Hændelse: TekniskAreal  X 

Hændelse: Telemast  X 

Hændelse: Vandløbsmidte  X 

Hændelse: Vejmidte  X 

Validiteten af ovennævnte er noget usikker. Det indleverede bilag 19 til DLS synes at indeholde 

en kopieringsfejl fra ”Danske Stednavne”. 
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10. Indledning 

10.1 Dokumentets indhold 

Dette bilag dokumenterer resultatet af kvalitetssikringen af DLS input - og output parametre  i 

relation til sammenhæng med datamodel, historik og udgangspunktet: de forretningsmæssige 

specifikationer. 

10.2 Kvalitetsparametre 

Alle fremsendte udstillingsservices er blevet evalueret efter nedenstående list af kriterier. 

 

Kontrol  
Sammenhæng mellem input attributter 
forretning-DLS 

 

Sammenhæng mellem output attributter 
forretning-DLS 

 

Sammenhæng mellem input – og output 
attributter og datamodel 

 

Historik  

Sikkerhed  

Fuldstændighed. Findes der udstillingsmodel 
til at objekter i datamodellen 

 

10.2.1 Klassifikation 

For hver observation er der tilføjet klassifikation af de enkelte observationer: 

1. Highest  

2. High  

3. Middle 

4. Low  

5. Lowest 
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10.3 Observationer 

10.3.1 Overblik 

 
  

De to grafer viser fordelingen af observationer på register og efter klassifikation 

 

 

10.3.2 Observationer 

Den følgende tabel lister samtlige observationer 

 
Compo-
nent/s 

Key Summary Prio-
rity 

Reso-
lution 

Description 

MU DLS-7 Historik i services Low Unre-

solved 

I udstillingsservices gives mulighed for at 

angive perioder i relation til virkning og 

regi-strering, mens det i andre registre er 

et virkningstidspunkt og/eller registrerings-

tids-punkt der angives 

MU DLS-8 Manglede virkningFra parame-

ter 

Low Unre-

solved 

Overvej om service ”EJDmABygningPaa-

FremmedGrundOpdater” skal kunne kal-

des med en ”virkningFra” som input para-

meter 

BBR DLS-9 Umatrikuleret areal High

est 

Unre-

solved 

Udstillingsmodellen indeholder et ekstern 

begreb fra Matriklen (”Umatrikuleret 

areal”) samt relationer til dette, selvom 

begrebet ikke findes som en del af Matrik-

lens udstillingsmodel. 
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BBR DLS-

13 

Forældet begreb Hovedejer Low Unre-

solved 

Der anvendes termen ”Hovedejer”, hvilket 

er et forældet begreb. Det hedder i de nye 

udstillingsmodeller ”Primær ejer”. 

BBR DLS-

17 

Output er udelukkende BBR 

objekter 

Me-

dium 

Unre-

solved 

”TilknytningAdgangspunkt” og ”Tilknyt-

Adresse”.  

Output i servicen er udelukkende BBR 

objekter. Hvad med oplysninger fra Matrik-

len, Ejendomsbeliggenhed, Ejerfortegnel-

sen mv.? 

DAR DLS-

20 

Manglende udstillingsservice Me-

dium 

Unre-

solved 

Omkring udstillingsservices mangler der en 

del services. Fx er der ikke en beskrivelse 

af ”Hent adresser til ejendom” og den 

aftalte service til brug for CPR. 

MU DLS-

22 

EJDmU_Hentejendom findes 

ikke DLS 

High Unre-

solved 

MU mangler EJDmU Hent ejendom i DLS 

MU DLS-

23 

EJDm_Søg_ejendom mangler i 

DLS 

High Unre-

solved 

MU mangler EJDm_Søg_ejendom mangler 

i DLS 

MU DLS-

24 

EJDmU_Lodflade mangler i 

DLS 

High Unre-

solved 

MU mangler EJDmU_Lodflade i DLS 

MU DLS-

25 

EJDmU Kort mangler i DLS High Unre-

solved 

MU mangler EJDmU_Kort i DLS 

BEA DLS-

26 

EJDmU Beliggenhedsadresse 

mangler i DLS 

High Unre-

solved 

BEA mangler EJDmU Beliggenhedsadresse i 

DLS 

BEA DLS-

27 

EJ-

DmU_Administrativt_ansvarlig

_kommune mangler i DLS 

Me-

dium 

Unre-

solved 

BEA mangler EJ-

DmU_Administrativt_ansvarlig_kommune i 

DLS 

EF DLS-

28 

EJ-

DeU_Ejerskab_til_ejendom_m

ed_stamoplysninger i DLS 

High Unre-

solved 

Ejerfortegnelsen mangler EJ-

DeU_Ejerskab_til_ejendom_med_stamopl

ysninger i DLS 

EF DLS-

29 

EJ-

DeU_Ejendomsadministrator_

med_stamoplysninger mang-

ler i DLS 

High Unre-

solved 

Ejerfortegnelsen mangler EJ-

DeU_Ejendomsadministrator_med_stamo

plysninger i DLS 

DAR DLS-

30 

ADRaU_Hent_postnummer High Unre-

solved 

DAR mangler ADRaU Hent postnummer i 

DLS 

DAR DLS-

31 

ADRaU_Hent_reserveret_vejn

avn_mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_reserveret_vejnavn i DLS 

DAR DLS-

32 

ADRaU_Hent_Supplerende_by

navn mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_Supplerende_bynavn i DLS 

DAR DLS-

33 

ADRaU_Hent_adresser_til_CP

R mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_adresser_til_CPR i DLS 
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DAR DLS-

34 

ADRaU_Hent_Aktuel_kommu

nedel_af_navngiven_vej 

mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_Aktuel_kommunedel_af_nav

ngiven_vej i DLS 

DAR DLS-

35 

ADRuD WFS - MultiHist mang-

ler 

High Unre-

solved 

DAGI mangler ADRuD WFS - MultiHist i DLS 

DAGI DLS-

36 

ADRuD Fildownload mangler High Unre-

solved 

DAGI mangler ADRuD Fildownload i DLS 

DS DLS-

37 

ADRuS_Navngivne_steder_ma

ngler 

High Unre-

solved 

DS mangler 

ADRuS_Navngivne_steder_mangler i for-

retningsbeskrivelserne og i DLS 

MU DLS-

38 

Bilag 19 manger beskrivelse af 

tjenester 

Me-

dium 

Unre-

solved 

Bilag 19 mangler beskrivelse af tjenester - 

der står: leveres senere i kommentarfeltet 

MU DLS-

39 

Den sammensatte service 

EjDmUEjendomHent mangler 

Me-

dium 

Unre-

solved 

MU mangler Den sammensatte service 

EjDmUEjendomHent mangler i DLS 

EF DLS-

40 

Bilag 19 mangler Me-

dium 

Unre-

solved 

Bilag 19 mangler beskrivelse af tjenester - 

der står: leveres senere i kommentarfeltet 

EF DLS-

41 

GD1eUrestHandelsoplysninger

Hent mangler i DLS 

High Unre-

solved 

EF mangler 

GD1eUrestHandelsoplysningerHent i DLS 

EF DLS-

42 

GD1eUrestEjerSkifteHent 

mangler i DLS 

Me-

dium 

Unre-

solved 

EF mangler GD1eUrestEjerSkifteHent i DLS 

EF DLS-

43 

Sammenstillede service 

GD1eUrestPersonEllerVirksom

hedsoplysningerHent mangler 

i DLS 

High Unre-

solved 

EF mangler 

GD1eUrestPersonEllerVirksomhedsoplysni

ngerHent i DLS 

EF DLS-

44 

Sammenstillede service 

GD1eUrestEjerskabMedStamo

plysningerHent mangler i DlS 

High Unre-

solved 

EF mangler 

GD1eUrestEjerskabMedStamoplysningerH

ent i DLS 

EF DLS-

45 

Sammenstillede service 

GD1eUrestEjedomsadministra

torHent mangler i DLS 

High Unre-

solved 

EF sammenstillede service 

GD1eUrestEjedomsadministratorHent 

mangler i DLS 

EF DLS-

46 

GD1eUrestPersonVirksomheds

AdministratorHent 

Me-

dium 

Unre-

solved 

GD1eUrestPersonVirksomhedsAdministrat

orHent er specificeret i forretningsbeskri-

velser både som udstillingsservice og som 

samstilled servcie 

DAR DLS-

47 

"persistering" af visse nøgle-

attributter 

High Unre-

solved 

Det handler om DAR's "persistering" af 

visse nøgle-attributter fra DAGI, matriklen 

og BBR, fx. sognekode, sognenavn, matri-

kelnummer, BFE-nummer mv. Det vil så 

vidt jeg ved ikke påvirke udstillingsmodel-

len, men der skal nok tilføjes i DLS'en. 
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EF DLS-

48 

Status beskrivelse Low Unre-

solved 

Jeg kunne ikke finde beskrivelse af status, 

undtagen i json:  

"gældende","tilbagerullet","historisk" 

DAR DLS-

49 

ADRaUFeatureHusnummer-

Hent 

High Unre-

solved 

Det var ikke muligt at finde obligatoriske 

input parametre:  

* Adgangspunkt UUID  

* Vejpunkt UUID  

* Bygning UUID  

* Jordstykke UUID  

* BestemtFastEjendom UUID  

* Bygning UUID  

* Teknisk anlæg UUID 

DAR, EF DLS-

50 

Type for registrering- og virk-

ningstid er forskellig 

High Unre-

solved 

I EFJ bruges  

"virkningFra":{  

"title":"virkningFra",  

"descripti-

on":"EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_

D3404DC85449",  

"type":"integer",  

"format":"utc-millisec"  

},  

mens i DAR bruges  

"virkningFra": {  

"description": 

"EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BF

F90C00C5",  

"type": "string",  

"format": "date-time"  

}, 
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DAR DLS-

51 

ADRaUFeatureHusnummer-

Hent mismatch mellem DLS og 

beskrivelse 

Me-

dium 

Unre-

solved 

ADRaUFeatureHusnummerHent mismatch 

mellem DLS og beskrivelse  

DLS  

* husnummer  

* husnummer/byBygning  

* husnummer/byTekniskAnlæg  

* husnummer/byGrund  

* husnummer/byNavngivenVej  

* husnummer/byAdresse  

* husnummer/byPostnummerinddeling  

* husnummer/byAfstemningsområde  

* husnummer/bySupplerendeBynavn  

* husnummer/bySogneinddeling  

* husnummer/byKommuneinddeling  

* husnum-

mer/byMenighedsrådsafstemningsområde  

* husnummer/byJordstykke  

Forretningsbeskrivelsen  

* Beskrivelse  

* Adgangspunkt  

* Vejpunkt  

* Bygning  

* Jordstykke  

* BestemtFastEjendom  

* Bygning  

* Teknisk Anlæg 
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MU DLS-

52 

MatrikulaerSag: Tjeneste logik 

passer ikke med input para-

metre 

High Unre-

solved 

I DLS er der angivet  

SELECT * FROM Matrikulaersag WHERE id 

= @SagsId  

SELECT * FROM Matrikulaersag WHERE 

MatrikelmyndighedensJournalnr = 

@Journalnr  

Men der er følgende parametre i DLS  

* SagsId  

* Journalnr  

* SagsKategori  

* Kommunenavn  

* SagsOperation  

* RekvirentRef  

* Registreringstid  

* Virkningstid  

* Status  

Og i beskrivelsen findes følgende  

o SagsID  

o KMS-Journalnummer  

o Sagskategori  

o Sagsoperation  

o RekvirentRef  

o Status 

MU DLS-

53 

EJDmUMatrikulærSagHent: 

Mismatch mellem forretning 

og DLS 

Me-

dium 

Unre-

solved 

Sagsoperation er er den forretningsmæssi-

ge beskrivelse men ikke i DLS 

MU DLS-

54 

Der kun mulighed for at speci-

ficere Registreringstid eller 

Virkningstid 

High Unre-

solved 

I EJDmUMatrikulærSagHent (DLS) er der 

kun mulighed for at specificere et tids-

punkt for virkning og/eller registreringstid:  

* SFEId  

* SFEBFEnr  

* Ejerlavskode  

* Matrikelnr  

* SagsId  

* Point  

* Registreringstid  

* Virkningstid  

* Status  
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MU DLS-

55 

BygningPaaFremmedGrund 

Ufuldstændig tjeneste specifi-

kation 

Me-

dium 

Unre-

solved 

BygningPaaFremmedGrund har følgende 

ufuldstændige tjeneste specifikation:  

*SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom sfe 

... WHERE sfe.Id = @SFEId*  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund WHERE BFENummer = @BPFGBFEnr  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom sfe 

WHERE @Point WITHIN sfe.geometri  

MU DLS-

56 

Samletfastejendom: Registre-

ringstid er ikke med som input 

parameter 

High Unre-

solved 

EJDmUSamletfastejendom-

Hent/Samletfastejendom: Registreringstid 

er ikke med som input parameter 

MU DLS-

57 

BygningPaaFremmedGrund: 

Tjeneste syntaksen 

Me-

dium 

Unre-

solved 

*BygningPaaFremmedGrund*  

Sqlquery syntaksen er ikke helt normal:  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom sfe 

... WHERE sfe.Id = @SFEId  

Normalt vil det være  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom ON 

sfe.Id = @SFEId  

 

Faktisk forstår jeg ikke denne query 
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MU DLS-

58 

BestemtFastEjendom: Tjene-

stelogik 

Me-

dium 

Unre-

solved 

Det er ikke ren SQL her:  

 

SELECT * FROM SamletFastEjen-

dom|Ejerlejlghed|BygningPaaFremmedGr

und WHERE Id = @Id (brugeren har et id, 

men ved ikke om der er tale om en SFE, 

BPFG eller EL.  

SELECT * FROM SamletFastEjen-

dom|Ejerlejlghed|BygningPaaFremmedGr

und WHERE BFEnummer = @BFEnr (bruge-

ren har et BFEnummer, men ved ikke om 

der er tale om en SFE, BPFG eller EL.  

MU DLS-

59 

Matrikelkommune: Typeangi-

velse for kommunekode 

Low Unre-

solved 

Kommunekode er både angive som "inte-

ger" og som "string". Måske OK 
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BBR DLS-

60 

bbrSag/byTekniskAnlaeg 

reducering af tjenester 

High Unre-

solved 

Der kunne være en udstillingsservice for 

bbrSag som dækker samtlige varianter, 

idet varianter returnerer det samme sæt 

data:  

{{bbrSag  

======  

SELECT BBRSag.*, BBRSagBrugsen-

hed.enhed, BBRSagBygning.bygning, BBR-

SagEnhed.enhed, BBRSagEtage.etage, 

BBRSagFordelingsareal.fordelingsareal, 

BBRSagGrund.grund, BBRSagOp-

gang.opgang, BBRSagRum.rum, 

BBRSagTekniskAnlæg.tekniskAnlæg FROM 

BBRSag  

LEFT JOIN BBRSagBrugsenhed ON BBRSag-

Brugsenhed.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagBygning ON BBRSagByg-

ning.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagEnhed ON BBRSagEn-

hed.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagEtage ON BBRSagEta-

ge.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagFordelingsareal ON 

BBRSagFordelingsareal.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagGrund ON BBRSag-

Grund.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagOpgang ON BBRSagOp-

gang.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagRum ON 

BBRSagRum.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagTekniskAnlæg ON 

BBRSagTekniskAnlæg.bbrsag = BBRSag.id  

WHERE (pId = NULL OR BBRSag.id = pId)  

AND (pVirkningFra = NULL OR BBR-

Sag.virkningTil = NULL OR pVirkningFra <= 

BBRSag.virkningTil)  

AND (pVirkningTil = NULL OR BBR-

Sag.virkningFra = NULL OR pVirkningTil >= 

BBRSag.virkningFra)  

AND (pVirkningsaktør = NULL OR BBR-

Sag.virkningsaktør = pVirkningsaktør)  

AND (pRegistreringFra = NULL OR BBR-

Sag.registreringTil = NULL OR pRegistre-

ringFra <= BBRSag.registreringTil)  

AND (pRegistreringTil = NULL OR BBR-

Sag.registreringFra = NULL OR pRegistre-

ringTil >= BBRSag.registreringFra)  

AND (pRegistreringsaktør = NULL OR BBR-

Sag.registreringsaktør = pRegistreringsak-

tør)  

AND (pStatus = NULL OR BBRSag.status = 

pStatus)  

AND (pForretningsproces = NULL OR BBR-

Sag.forretningsproces = pForretningspro-

ces)  

AND (pForretningsområde = NULL OR 

BBRSag.forretningsområde = pForret-

ningsområde)  

AND (pForretningshændelse = NULL OR 

BBRSag.forretningshændelse = pForret-

ningshændelse)  

 

bbrSag/byTekniskAnlaeg  

======================  

SELECT BBRSag.*, BBRSagBrugsen-

hed.enhed, BBRSagBygning.bygning, BBR-

SagEnhed.enhed, BBRSagEtage.etage, 

BBRSagFordelingsareal.fordelingsareal, 

BBRSagGrund.grund, BBRSagOp-
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GeoDan

mark 

DLS-

61 

GeoDanmark_GML3SFP_1_1 Low Unre-

solved 

For udforstående kan denne udstillingsser-

vice være svær at forstå - det kunne være 

nyttigt om DLS også kunne bære en beskri-

velse af tjenesterne 
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11. Indledning 

11.1 Dokumentets indhold 

Dette bilag dokumenterer resultatet af kvalitetssikringen af hændelsesbeskeder i relation til 

indhold, filtreringer mv. Samt om DLS specifikationerne modsvarer de forretningsmæssige 

specifikationer. 

11.2 Kvalitetsparametre 

Alle hændelsesbeskederne er blevet evalueret efter nedenstående skabelon, med en afslut-

tende bemærkning om hvilke tiltag, der bør foretages, inden den endelige aflevering. Hoved-

konklusionerne fra afsnittene med de afsluttende bemærkninger, er gengivet i dette bilags 

hoveddokument. 

 

Kontrol Resultat 
Objekttype  

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

 

Sikkerhedsklassifikation  

  

Filtrering via ”objekthandling”  

Filtrering via ”tværgående proces”  

Filtrering via ”opgaveemne”  

Filtrering via ”Status”  

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

 

Da hændelsesbeskederne pr. registerprojekt er meget enslydende er evaluering, så vidt det 

har været muligt, foretaget fælles for alle registerprojektets hændelsesbeskeder. 

11.2.1 Evalueringsforudsætning 

I alle evalueringerne af hændelsesbeskederne, antages det at DLS syntaksen ”Load(objektid)”, i 

Beskeddata/payload IKKE betyder at hele dataobjektet vedlægges hændelsesbeskeden. 
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12. DAGI 

12.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype Create, Update, Delete for følgende: 

• Afstemningsområde 

• Danmark 

• Kommuneinddeling 

• Landsdel 

• Menighedsrådsafstemningsområde 

• Opstillingskreds 

• Politikreds 

• Postnummerinddeling 

• Regionsinddeling 

• Retskreds 

• Samlepostnummer 

• Sogneinddeling 

• Storkreds 

• SupplerendeBynavn 

• Valglandsdel 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja, dog er å = aa i DLS 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Kun for ”Update”, hvor der er angivet et værd-

isæt, svarende til den forretningsmæssige spe-

cifikation. 

For ”Create” og ”Delete”, angives blot disse 

værdier. 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningshændelse (ukendt værdisæt, både i 

den forretningsmæssige beskrivelse og i DLS) 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Ja 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

12.2 Afsluttende bemærkninger 

Udfaldsrummet for ”forretningshændelse” skal tilføjes den forretningsmæssige beskrivelse. 

Derudover er der ingen bemærkninger. 
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13. Ejendomsbeliggenhed 

13.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Ejendomsbeliggenhed 

2: Beliggenhedsbetegnelse 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Angivet værdisæt i den forretningsmæssige 

beskrivelse, dog ikke angivet en feltliste i DLS 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsbeskrivelse: 
Forretningshændelse: adresseændring / 

ejendomsforandring / ejerhenvendelse 

DLS:  
Fast værdi: 

1: ”Forandring af ejendomsbeliggenhed”  

2: ”Forandring af beliggenhedsbetegnelse” 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Ja, dog mangler der en afklaring ifølge note i 

DLS 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Ja, forretningsproces – ifølge forretningsbe-

skrivelse, fremgår ikke af DLS  

 

13.2 Afsluttende bemærkninger 

Der er en note i DLS’en, i forbindelse med ”objekthandling”: 

”Der er i feltlisten MatrikelKommune fra Matriklen. Det er uklart om der kan angives felter fra 

andre udstillingsmodeller.”, dette gør det usikkert om feltlisten, der ikke er defineret, er lig de 

objekthandlinger, der er defineret i den forretningsmæssige beskrivelse: 

• Associeringsrolleadresse ændret 

• AdresseManueltAngivet ændret 

• Associeringsrollekommuneinddeling ændret 

• KommuneManueltAngivet ændret 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal tilføjes DLS. 

”Objekthandling” i DLS og den forretningsmæssige beskrivelse skal være enslydende. 

 

”Tværgående proces” har tre værdier ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, men er en 

fast værdi i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge dokumenter. 
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Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 
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14. Matriklens Udvidelse 

14.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Ejerlejlighed 

2: Samletfastejendom 

3: Jordstykke 

4: Bygning på fremmed grund 

5: Sagskategori 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

1-4: Ja, dog er å = aa i DLS 

5: I DLS kaldes denne MatrikulaerSag 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Angivet værdisæt i den forretningsmæssige 

beskrivelse, dog ikke angivet en feltliste i DLS 

Filtrering via ”tværgående proces” 1: Forretningshændelse 

2, 3, 4, 5: Forretningshændelse angivet i DLS, 

mens ”tværgående proces” ikke er anvendt i 

den forretningsmæssige beskrivelse 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 3, 5: Ja, dog mangler der en afklaring ifølge 

note i DLS 

2: Ja 

4: Ja (undtagen BPFG på søterritoriet), dog 

mangler der en afklaring ifølge note i DLS 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

1, 3, 4: SagsId – ifølge forretningsbeskrivelse, 

fremgår ikke af DLS 

2: SagsId, SFERegistreringstype – ifølge for-

retningsbeskrivelse, fremgår ikke af DLS 

5: SagsTitel, RekvirentRef – ifølge forret-

ningsbeskrivelse, fremgår ikke af DLS 

 

14.2 Afsluttende bemærkninger 

Navngivningen af objekttyperne skal være korrekt og enslydende: Sagskategori eller Matriku-

laerSag. Det dokument, der er forkert, skal rettes. 

 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal angives i DLS, eventuelt som reference til forretningsbeskri-

velsen. Forretningsbeskrivelsen og DLS skal være enslydende. 

 

Forretningsbeskrivelserne bør opdateres til at afspejle DLS med forretningshændelse i ”tvær-

gående proces” 
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Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 
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15. Ejerfortegnelsen 

15.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Ejerskifte 

2: Ejerskab 

3: PersonEllerVirksomhedsoplysning 

4: Ejendomsadministrator 

5: PersonEllerVirksomhedsadministrator 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Navngivning ok, mindre uoverensstemmelser 

med (Create, Update, Delete) for Ejerskifte og  

PersonEllerVirksomhedsoplysning  

Sikkerhedsklassifikation 1, 2, 4, 5: 

2. Fortrolige personoplysninger (persondata-

lovens §6) eller Fortrolige forretningsdata. 

3: 

1. Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (ukendt værdisæt) 

DLS: feltliste (angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (ukendt værdisæt både i 

forretningsmæssig beskrivelse og DLS) 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 2, 4: 

BFE-nr ifølge den forretningsmæssige beskri-

velse, dette fremgår ikke af DLS 

3, 5: 

Nej 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for alle 5 

objekttyper. 

 

15.2 Afsluttende bemærkninger 

Der er en mindre uoverensstemmelse mellem den forretningsmæssige beskrivelse og DLS, 

hvad angår hvilke hændelsesbeskeder, der dannes. I DLS dannes der (Create, Update, Delete) 

hændelsesbeskeder for alle objekttyper, men i den forretningsmæssige beskrivelse fremgår 

Ejerskifte kun som (Create) og PersonEllerVirksomhedsoplysning kun som (Update, Delete). 

Dette bør rettes ved lejlighed. 
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For Ejendomsadministrator er der en note til ”objekthandling”: 

Vi har desuden brug for at kunne give angive oplysninger, der gør det muligt for anvenderne at 

filtrere på den kommune, som ejendommen er beliggende i. Denne information findes i Belig-

genhedsregistret. 

Dette hører vel til under ”Stedbestemmelse”? – selvom det ikke løser problemet at flytte no-

ten. 

 

Der mangler et udfaldsrum for ”forretningshændelse” i den forretningsmæssige beskrivelse, 

dette skal tilføjes, således at ”objekthandling” er enslydende beskrevet i både DLS og den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

I både DLS og den forretningsmæssige beskrivelse, mangler der et udfaldsrum for forretnings-

proces, anvendt i ”tværgående proces”. Dette skal tilføjes. 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, angives der stedbestemmelse for Ejerskifte, Ejer-

skab og Ejendomsadministrator, dette fremgår ikke af DLS. Der er dog føromtalte note for 

Ejendomsadministrator. DLS skal opdateres med stedbestemmelse. 
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16. Danske Stednavne 

16.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Bebyggelse 

2: Bygning 

3: Seværdighed 

4: Sø 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja, bortset fra at ø = oe i DLS. 

Derudover er der defineret en lang række 

ekstra hændelsesbeskeder i DLS. 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Oprettelse/opdatering ifølge den forret-

ningsmæssige beskrivelse, mens DLS anven-

der en feltliste (de er angivet) til Update og 

ellers anvender Create/Delete. 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Fremgår ikke af den forretningsmæssige be-

skrivelse, men er angivet som geometri i DLS 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

16.2 Afsluttende bemærkninger 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse: 

AndenTopografiPunkt, AndenTopografiFlade, Farvand, Friluftsbad, FærgeruteLinje, Færgerute-

Punkt, Havnebassin, Landskabsform, Naturareal, Navigationsanlæg, Restriktionsareal, Ubear-

bejdetNavnPunkt, UbearbejdetNavnLinje, UbearbejdetNavnFlade, UrentFarvand, Fortidsmin-

de, Jernbane, Rute, Standsningssted, Terrænkontur, Vandløb, Vej, Begravelsesplads, Idrætsan-

læg, Lufthavn, Campingplads. 

Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

For de objekttyper, der er en forretningsmæssig beskrivelse af, fremgår der kun (Create, Up-

date), mens der i DLS også fremgå (Delete). Dette burde rettes ved lejlighed. 

 

Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at afspejle udfaldsrummet i objekthand-

ling, som defineret i DLS og tilhørende feltliste. 
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Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at angive ”Stedbestemmelse” i overens-

stemmelse med DLS angivelsen af geometri. 
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17. CVR (Virksomhed) 

17.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype CVREnhed (Create, Update) 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

n/a, der eksisterer ikke en forretningsmæssig 

beskrivelse 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Feltliste (angivet) – er dog indholdsfelter og 

ikke så meget filtreringsfelter, burde nok 

have været defineret som payload (hvilket 

det måske er, da xsd mangler til payload) 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” Anvendes ikke 

Filtrering via ”Status” Anvendes ikke 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Anvendes ikke 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Ja (xsd ikke vedlagt, så omfang ukendt) 

 

17.2 Afsluttende bemærkninger 

Umiddelbart lader der til at være meget begrænset filtreringsmuligheder, men uden en uddy-

bende forklaring til den angivne feltliste og adgang til den xsd, der definerer payload, kan der 

ikke foretages en endelig evaluering. 

Det anbefales at hændelsesspecifikationen opdateres, med en lettere forståelig angivelse af 

objekthandling samt at xsd til payload vedlægges. 
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18. CPR (Person) 

18.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype CprHaendelse 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Sikkerhedsklassifikation 3. Følsomme personoplysninger (persondata-

lovens §7 og §8) eller Følsomme forretnings-

data. 

  

Filtrering via ”objekthandling” En-mange forretningshændelse, dog fremgår 

det ikke af DLS, at det er en en-mange liste. 

Listen er angivet i både den forretningsmæs-

sige beskrivelse og som feltliste i DLS. 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Kommunekode 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

18.2 Afsluttende bemærkninger 

Det skal synliggøres i DLS, at feltlisten til objekthandling er en en-mange liste, dvs. ikke en 

enumeration. 

 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 61 af 66 - 

 

 

 

19. GeoDanmark 

19.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype • Vindmoelle 

• Vejmidte 

• Vandloebsmidte 

• Togstation 

• Telemast 

• TekniskAreal 

• Startbane 

• Soe 

• Kyst 

• Jernbane 

• Havn 

• Bygvaerk 

• Bygning 

• Begravelsesomraade 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

n/a, der eksisterer ikke en forretningsmæssig 

beskrivelse 

Sikkerhedsklassifikation 1. Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Create, Delete 

Feltliste for Update (ikke defineret) 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Ja 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

19.2 Afsluttende bemærkninger 

Feltlisten til ”objekthandling” skal defineres. 

Ellers ingen bemærkninger. 

 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 62 af 66 - 

 

 

 

20. BBR 

20.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: BBRSag 

2: Grund 

3: Bygning 

4: Teknisk Anlæg 

5: Enhed 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Derudover er der defineret en lang række 

ekstra hændelsesbeskeder i DLS. 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (angivet værdisæt) 

DLS: feltliste (ikke angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (angivet værdisæt) 

DLS: BBR 

Filtrering via ”opgaveemne” Forretningsopgave (angivet værdisæt) 

DLS: n/a 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 2, 3, 4, 5: 

Kommune identifikation 

DLS: Nej 

3, 4:  

Bygningskoordinat 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for alle 5 

objekttyper. Der er dog en uoverensstem-

melse mellem den forretningsmæssige be-

skrivelse og DLS, i forhold til hvilke data der 

medsendes/relateres til. 

 

20.2 Afsluttende bemærkninger 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse: 

Opgang, Etage, Brugsenhed, Rum, Fordelingsareal, Umatrikuleretareal, BBRSagBrugsenhed, 

BBRSagBygning, BBRSagEnhed, BBRSagEtage, BBRSagFordelingsareal, BBRSagGrund, BBRSag-

Opgang, BBRSagRum, BBRSagTekniskAnlæg, BygningEjerlejlighed, BygningHusnummer, Enhed-

Fordelingsareal, EtageEnhed, GrundJordstykke, TekniskAnlægHusnummer. 
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Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

Der er i DLS angivet ”tilladt modtager”, udfyldt med en bestemt sikkerhedsrolle. Den korrekte 

DLS skabelon giver ikke mulighed for anvendelse af dette felt. Men da data er sikkerhedsklassi-

ficeret som ”1 – Ikke fortrolige data”, bør dette ikke være et problem og feltet bør kunne und-

væres. 

 

Feltlisten anvendt i DLS, objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med 

forretningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 

 

For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-

velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. 

 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 
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21. DAR 

21.1 Evaluering af hændelser 

21.1.1 Adresse, husnummer, NavngivenVejKommunedel, Navngivenvej 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Adresse 

2: Husnummer 

3: NavngivenVejKommunedel 

4: NavngivenVej 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (angivet værdisæt) 

DLS: feltliste (ikke angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (angivet værdisæt) 

DLS: DAR 

Filtrering via ”opgaveemne” Forretningsopgave (angivet værdisæt) 

DLS: n/a 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 2, 3, 4: 

Kommune identifikation 

DLS: Nej 

1: DLS: Dørpunkt 

2: DLS: Adgangspunkt 

4: DLS: Vejnavnelinje 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for alle 4 

objekttyper. Der er dog en uoverensstem-

melse mellem den forretningsmæssige be-

skrivelse og DLS, i forhold til hvilke data der 

medsendes/relateres til. 

 

21.1.2 SupplerendeBynavn, Postnummerinddeling 

Kontrol Resultat 
Objekttype 5: SupplerendeBynavn 

6: Postnummerinddeling 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

5: DLS har to varianter: 

5a: HusnummerSupplerendeBynavn 

5b: NavngivenVejSupplerendeBynavn 

6: DLS: NavngivenVejPostnummerinddeling 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 
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Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (angivet værdisæt) 

DLS: feltliste (ikke angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (angivet værdisæt) 

DLS: DAR 

Filtrering via ”opgaveemne” Forretningsopgave (angivet værdisæt) 

DLS: n/a 

Filtrering via ”Status” 5, 6: Nej – dog medtaget i DLS 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Kommune identifikation 

DLS: Nej 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for begge 

objekttyper. Der er dog en uoverensstem-

melse mellem den forretningsmæssige be-

skrivelse og DLS, i forhold til hvilke data der 

medsendes/relateres til. 

 

21.2 Afsluttende bemærkninger 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret to yderligere hændelses-

beskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse: Adressepunkt (med 

geometri stedbestemmelse) og AdresseEnhed 

Såfremt en eller begge af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

For SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling er der overensstemmelse mellem navnene 

på objekttyperne i den forretningsmæssige beskrivelse henholdsvis DLS. Derudover har Sup-

plerendeBynavn to DLS varianter, hvor ”relaterede objekter” er den eneste forskel. Navne på 

objekttyper skal være korrekte og enslydende i de to dokumenter – og i overensstemmelse 

med Udstillingsmodellen. 

 

Der er i DLS angivet ”tilladt modtager”, udfyldt med en bestemt sikkerhedsrolle. Den korrekte 

DLS skabelon giver ikke mulighed for anvendelse af dette felt. Men da data er sikkerhedsklassi-

ficeret som ”1 – Ikke fortrolige data”, bør dette ikke være et problem og feltet bør kunne und-

væres. 

 

Feltlisten anvendt i DLS, objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med 

forretningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 

 

For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-
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velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

 

Der skal tilføjes ”status” for SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling i den forretnings-

mæssige beskrivelse. 

 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. Derudover er der i DLS angivet en 

geometri stedbestemmelse for Adresse, Husnummer og NavngivenVej dette skal afspejles i 

den forretningsmæssige beskrivelse. 

 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

   

Fil: 9.2 Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 9.docx  

 

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: 201X-XXXX 

 

 

Version: 0.9 

Status: Udkast 

Dato: 22.10.2015 



Hovedplan for test og kvalitetssikring 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 - 2 af 25 -  -REF: 2012-271 

 

Dokument historie 

Version Dato Beskrivelse Initialer 

0.1 31.05.2015 Første version RSP/SD 

0.2 02.06.2015 Rettelser ifølge reviewmøde MMI/MBBL 

0.3 09.06.2015 Læsevejledning udvidet MMI/MBBL 

0.3.1 19.06.2015 Tidsplan opdateret PLL/MBBL 

0.4 20.08.2015 Kapitel 3, 4 og 5 skrevet om/udvidet RSP/SD 

0.5 22.09.2015 Dokument opdateret i henhold til kommentarer fra KE, 

EMU, PLL og MMI samt opdateret i henhold til aftale 

med EMU og PLL 

RSP/SD 

0.6 14.10.2015 Ændringer baseret på input fra Else-Marie Ulvsgaard, 

Peter Lindbo Larsen, Michael Michaelsen og Morten 

Rostved. 

Ændringer af logo og referencer til MBBL er fjernet. 

MMI/GST 

0.9 21.10.2015 version 0.6 er drøftet i Testforum 7. okt. og efterføl-

gende i PF for GD1-GD2 i uge 43 uden bemærkninger. 

Delprogramledelsen har foretaget enkelte rettelser. 

THJ/GST 

 

Indholdsfortegnelse 

1. INDLEDNING ....................................................................................................... 4 

1.1 DOKUMENTETS FORMÅL ................................................................................................4 
1.2 METODE ....................................................................................................................4 
1.3 PROCES .....................................................................................................................4 
1.4 LÆSEVEJLEDNING .........................................................................................................4 
1.5 ANVENDTE TESTBEGREBER .............................................................................................5 
1.6 KILDEHENVISNINGER .....................................................................................................5 

2. OVERBLIK ........................................................................................................... 6 

2.1 TIDSPLAN OG HOVEDAKTIVITETER ....................................................................................6 
2.2 QA1: KVALITETSSIKRING AF FORRETNINGSMÆSSIGE BESKRIVELSER ..........................................8 

2.2.1 Formål .......................................................................................................................... 8 
2.2.2 Indhold ......................................................................................................................... 9 
2.2.3 Forudsætninger ...................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 
2.2.4 Omfang ........................................................................................................................ 9 

2.3 QA2: KVALITETSSIKRING AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER ........................................................9 
2.3.1 Formål .......................................................................................................................... 9 
2.3.2 Indhold ......................................................................................................................... 9 
2.3.3 Forudsætninger ........................................................................................................... 9 
2.3.4 Omfang ...................................................................................................................... 10 

2.4 TEST ....................................................................................................................... 10 
2.4.1 Formål ........................................................................................................................ 10 
2.4.2 Indhold ....................................................................................................................... 10 
2.4.3 Forudsætninger ......................................................................................................... 11 
2.4.4 Omfang ...................................................................................................................... 12 



Hovedplan for test og kvalitetssikring 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 - 3 af 25 -  -REF: 2012-271 

 

3. TESTMÅL .......................................................................................................... 14 

3.1 TEST SCOPE .............................................................................................................. 14 

4. TESTDATA......................................................................................................... 16 

4.1 GENERELLE KRAV ....................................................................................................... 16 
4.2 REGISTERPROJEKTERNES ETABLERING AF TESTDATA ............................................................ 16 
4.3 KRAV TIL DATAVARIATIONER TESTDATA ........................................................................... 17 

5. TESTMILJØER .................................................................................................... 18 

5.1 INTEGRATIONER IMELLEM REGISTERPROJEKTERNE .............................................................. 18 
5.2 INTEGRATION TIL DATAFORDELEREN ............................................................................... 18 
5.3 FORDELING AF TESTMILJØER ......................................................................................... 19 

5.3.1 Testmiljøer i forhold til Datafordeleren .................................................................... 19 
5.4 STYRING AF TESTMILJØER OG TESTDATA ........................................................................... 20 

5.4.1 Koordinering i forhold til snitfladetest ...................................................................... 20 
5.4.2 Koordinering i forhold til anvendertest ..................................................................... 20 

6. TESTFORBEREDELSE .......................................................................................... 21 

6.1 WORKSHOPS ............................................................................................................ 21 
6.2 RAPPORTERING ......................................................................................................... 21 

7. TESTVÆRKTØJER............................................................................................... 22 

7.1 TESTSTYRINGSVÆRKTØJ - TESTLINK ................................................................................ 22 
7.2 FEJLRAPPORTERINGSVÆRKTØJ - JIRA .............................................................................. 22 
7.3 TESTVÆRKTØJER ........................................................................................................ 22 
7.4 KVALITETSSIKRINGSVÆRKTØJER ..................................................................................... 22 
7.5 TRÆNING OG UDDANNELSE .......................................................................................... 22 

8. BILAG ............................................................................................................... 24 

8.1 BILAG 1 - PROJEKTLEDERE OG TESTMANAGERE .................................................................. 24 
8.2 BILAG 2 - DATAFORDELERENS BESKRIVELSE AF TESTMILJØER ................................................. 24 

 



Hovedplan for test og kvalitetssikring 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 - 4 af 25 -  -REF: 2012-271 

 

1. Indledning 

1.1 Dokumentets formål 

Hovedplanens formål er at beskrive de test og kvalitetssikringsaktiviteter, ejendomsdatapro-

grammet og adresseprogrammet gennemfører, med henblik på: 

• Sikring af at de i Målarkitekturen definerede forretningsprocesser fungerer som be-

skrevet 

• Sikring af at registrenes hændelser er specificeret entydigt og kan anvendes med rele-

vante abonnementer 

• Sikring af at Ajourføringsservices mellem registrene, er specificeret og fungerer som 

beskrevet 

• Sikring af at sammenstillede services er specificeret og fungerer som beskrevet 

1.2 Metode 

Hovedplanen skal anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til de tværgående test og 

kvalitetssikringsaktiviteter mellem GD1, GD2 og GD7. Planen beskriver rammerne, forudsæt-

ningerne og scope for den tværgående kvalitetssikring samt de overordnende milepæle, rela-

teret til den tværgående kvalitetssikring. Hovedplanen sætter således rammerne for arbejdet 

både i selve grunddataprogrammerne og i de enkelte registre. 

 

Udover selve test- og kvalitetssikringsaktiviteterne, fastsætter hovedplanen også hvilken test-

metodik og hvilke testværktøjer, der skal anvendes. 

1.3 Proces 

Hovedplanen er udarbejdet af adresse- og ejendomsdataprogrammernes sekretariat, med 

udgangspunkt i den fælles teststrategi [1] samt tidligere, i projektforum, aftalte kvalitetssik-

ringsaktiviteter. 

 

Derudover har der været afholdt forskellige workshops, med andre fokusområder, som har 

givet input til udarbejdelsen og afgrænsningen af de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter. 

1.4 Læsevejledning  

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Overblik 
Indeholder en overordnet beskrivelse af de samlede test og kvalitetssikringsaktiviteter 

med angivelse af formål, indhold, forudsætninger, milepæle og omfang.  

Kapitlets målgruppe er delprogrammernes styringsfora og andre interessenter, med et 

behov for et samlet overblik og test og kvalitetssikringsaktiviteter. 

• Kapitel 3 – Testmål 
Indeholder et overblik over hvad testen vil indeholde og hvad testen ikke omfatter.  

• Kapitel 4 - Testdata 
Indeholder en beskrivelse af kravene til testdata og krav til projekternes aktiviteter i 

forbindelse med etablering af testdata  
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• Kapitel 5 - Testmiljøer 
Indeholder en beskrivelse af Datafordelerens testmiljøer. 

• Kapitel 6 - Testforberedelse 
Indeholder en oversigt over nogle af de fælles testworkshops, som vil blive afholdt i ef-

teråret 2015. 

• Kapitel 7 - Testværktøjer 
Indeholder en oversigt over de værktøjer, som skal anvendes til planlægning og afvik-

lingen af testen.  

• Kapitel 8 - Bilag 
Indeholder relevante bilag til dette dokument. 

Beskrivelse af fejlhåndtering og ændringshåndtering er ikke medtaget i denne version af ho-

vedplanen.  Der er behov for yderligere afklaringer før governance for fejl- og ændringsstyring 

er på plads. Hovedplanen betragtes som et rammeværk for de fælles testaktiviteter og vil blive 

udbygget og opdateret i takt med emnernes afklaring.  

 

1.5 Anvendte testbegreber 

Begreb Forklaring 
Snitfladetest Benævnelse for registerprojekterne egen test af ajourføringsser-

vices og DAF tjenester. 

Integrationstest Benævnelse for den del af fællestesten, der omfatter de tværgå-

ende forretningsprocesser mellem registerprojekterne i GD1 og 

GD2 

Anvendertest Benævnelse for den del af fællestesten, der involverer GD1 og 

GD2 registerprojekternes primære anvendere, som ikke selv er en 

del af registerprojekterne i GD1 og GD2  

Systemtest Fælles benævnelse for snitfladetest, integrationstest og anven-

dertest.  

Begrebet anvendes til at skelne mellem kvalitetssikring af doku-

menter og kvalitetssikring af de udviklede programmer. 

Testdata Testdata er et større udvalg af sammenhængende data fra flere 

grunddataregistre. Testdata bruges til integrationstest og snitfla-

detest.  

Prøvedata Prøvedata er de data, som bruges til integration af registrene på 

DAF. Prøvedata er en del af dataleverancespecifikationen. 

Produktionsdata Produktionsdata er de data, der er i produktionen. 

 

1.6 Kildehenvisninger 

Nr. Titel Version 
[1] Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adressepro-

grammet 

1.5.2 

[2] Ejendomsdataprogrammet – Implementeringsplan 2.1 

[3] Adresseprogrammet – Implementeringsplan 2.1 

[4] GD1 Ejendomsdataprogrammet – Målarkitektur med bilag 1.3.2 

[5] GD2 Adresseprogrammet – Målarkitektur med bilag 2.0 
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2. Overblik 
De samlede test og kvalitetssikringsaktiviteter omfatter både skrivebordstest og systemtest af 

projekternes leverancer. Skrivebordstest anvendes til at kvalitetssikre at forretningsmæssige 

beskrivelser og tekniske specifikationer kan sammenholdes med og overholder de beskrevne 

forretningsprocesser og anvenderbehov. Systemtest anvendes til at verificere at funktionalitet, 

hændelser og services tilhørende de enkelte registerprojekter fungerer som beskrevet og in-

deholder de oplysninger, der fremgår af de tekniske specifikationer. 

 

2.1 Tidsplan og hovedaktiviteter 

Aktiviteterne kan inddeles i 3 faser (QA1, QA2 og TEST), som illustreret nedenfor: 

 
 Figur 1: Fase- og milepælsoversigt for tværgående test og kvalitetssikring. Den gule farve viser 

perioden for testforberedelse, mens den grønne farve viser perioden for testafviklingen. 

 

Kort beskrivelse af aktiviteterne i figur 1 

QA1: Kvalitetssikring  

Forretning En kvalitetssikringsopgave, hvor der sikres, at der er sam-

menhæng mellem de forretningsmæssige specifikationer 

for udstillingsmodeller, services og hændelser. 

QA2: Kvalitetssikring   

Teknisk En kvalitetssikringsopgave, hvor der sikres at de tekniske 

specifikationer for udstillingsmodeller, services og hændel-

ser hænger sammen på tværs af projekterne og de to del-

programmer. 

TEST: Testforberedelse  

Testmiljø Her fastlægges, planlægges og etableres det fælles testmil-

jø. 

Testdata Her fastlægges, planlægges testcases og etableres de fælles 

testdata sæt. Testdata udvælges på grundlag af testcasenes 

datamæssige forudsætninger. 

Testdata er fuldt konverterede produktionsdata fra et eller 

flere geografisk afgrænsede områder, eventuelt suppleret 
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med konstrueret testdata, såfremt de ønskede datavarian-

ter ikke eksisterer i det valgte produktionsdata. 

Testinfrastruktur Her bliver den nødvendige infrastruktur fastlagt og etable-

ret (arbejdssted, værktøjer, etc.) 

Opbygning af kompe-

tencer 

Registerprojekterne testkompetencer styrkes gennem fæl-

les workshops om testscope, testcases, testafvikling, fejl-

håndtering etc. for testmanagere og testere i projekterne 

og delprogrammerne  

TEST: Testafvikling  

Snitfladetest (Projekt) I snitfladetesten vil registerprojekterne, i samarbejde med 

DAF, sikre at registerprojekternes egne grænseflader til 

andre registerprojekter samt til DAF fungerer korrekt. 

Det er, jf. den fælles teststrategi[1], registerprojekternes 

ansvar at planlægge og afvikle snitfladetesten. En godkendt 

snitfladetest er en forudsætning for deltagelse i integrati-

onstesten. 

Registerprojekterne har ansvaret for gennemførelse af snit-

fladetest. GD1 og GD2 bidrager med koordination 

Integrationstest  I integrationstesten, testes de udvalgte tværgående proces-

ser, der er identificeret i den fælles teststrategi[1], de tvær-

gående processer er fordelt med 7 i GD1 og 9 i GD2.  

Integrationstest gennemføres i regi af GD1 og GD2   

Anvendertest  I anvendertesten gives der adgang til at registerprojekter-

nes primære anvendere selv kan teste deres adgang til og 

brug af grunddata via DAF. 

Anvendertesten er opdelt i 3 spor: 

1. SKAT (ejendomsvurdering) og KL/Kombit (ejen-

domsskat og –bidrag samt ESR) 

2. CPR og Digital flytning 

3. CVR og DST 

Anvendertesten koordineres af GD1 og GD2. 

Øvrige anvendere I denne testperiode, gives der adgang  til at øvrige anvende-

re fra f.eks.GD1’s Anvenderforum kan teste deres egne 

anvendelse af grunddata fra DAF. 

 

Leverancer godkendt  

Hovedplan version 1.0 Denne plan 

Hovedplan version 2.0 En opdateret hovedplan med specifikationerne af testmiljø, 

testdata og testinfrastruktur. 

Testplan/testcase Detaljeret testplan med testcase for hver testafvikling. 

Kvalitetssikringsplan Oversigt over hvordan den tværgående kvalitetssikring bli-

ver afviklet. 

Kvalitetssikringsrapport Resultatet af kvalitetssikringen i QA1 og QA2. 

Testrapport Resultatet af testafviklingen i de forskellige systemtests. 

Tabel 1 - Beskrivelse af aktiviteter 
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Aktør System/register Organisation 
GD1 Delprogram MU/BEA GST 

 BBR Skat 

 EJF GST 

GD2 Delprogram DAR GST 

 DAGI GST 

 DS GST 

GD7 Delprogram DAF GST 

Primære anvendere CPR CPR 

 CVR ERST 

 Ejendomsskat og –bidrag KL/Kombit 

 Vurderingssystemer SKAT 

 Danmarks Statistik DST 

Øvrige anvendere Repræsentanter fra GD1 

anvenderforum  

 

Tabel 2- Aktører 

2.1.1  Rollefordeling 

Mellem de enkelte projekter og organisation - og de enkelte test aktiviteter, er der følgende 

rolle fordeling. Tabellen viser, hvem der er ansvarlig og involveret de enkelte aktiviteter 

Roller: 
A – Ansvarlig 
I – Involveret 

() - Optionelt 

  Pro-

gram 

GD1 – 

GD2 

Registerprojek-

ter 

 

DAF-

operatør 

Primære 

dataanven-

dere 

Aktiviteter 

Kvalitetssikring A I I (I) 

Snitfladetest  A I (I) 

Integrationstest A I I  

Anvendertest 

(primære anven-

dere) 

I I I A 

Tabel 3 - Rollefordeling 

 

2.2 QA1: Kvalitetssikring af forretningsmæssige beskrivelser 

2.2.1 Formål 

Formålet i denne fase er at kvalitetssikre de forretningsmæssige beskrivelser af de enkelte 

registerprojekters udstillingsmodeller, ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede 

services og hændelser. En detaljeret beskrivelse af plan og metode for kvalitetssikring er be-

skrevet i [1]. 
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2.2.2 Indhold 

Kvalitetssikringen foretages ved at sammenholde de forretningsmæssige beskrivelser med de 

tilsvarende beskrivelser i registerprojekternes løsningsarkitekturer.  

Udstillingsmodellerne sammenholdes med informationsmodellerne, beskrevet i løsningsarki-

tekturernes bilag B, mens ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og 

hændelser sammenholdes med beskrivelserne i løsningsarkitekturernes bilag A.1 

2.2.3 Omfang 

Kvalitetssikringsaktiviteterne skal foretages for 7 registerprojekter og omfatter, pr. 1. juni 

2016: 

• 7 Udstillingsmodeller (MU, BEA, BBR, EJF, DAR, DAGI, DS) 

• 23 Ajourføringsserviceoperationer 

• 9 Sammenstillede serviceoperationer 

• 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark) 

• 25 Hændelsesbeskedtyper 

 

Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: 

• Udstillingsmodeller:  7*4 timer á 3 personer i alt 84 timer 

• Ajourføringsserviceoperationer:  23*0,5 timer á 3 personer i alt 34,5 timer 

• Sammenstillede serviceoperationer:  9*1,5 timer á 5 personer i alt 67,5 timer 

• Udstillingsserviceoperationer:  31*0,5 timer á 3 personer i alt 46,5 timer 

• Hændelsesbeskedtyper:  25*1 timer á 3 personer i alt 75 timer 

 

Samlet estimat for kvalitetssikring i fase 1: 307,5 timer 

 

2.3 QA2: Kvalitetssikring af tekniske specifikationer 

2.3.1 Formål 

Formålet i denne fase er at kvalitetssikre de tekniske specifikationer af de enkelte registerpro-

jekters ajourføringsservices, udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser. 

2.3.2 Indhold 

Kvalitetssikringen foretages ved at sammenholde de tekniske specifikationer med de tilsvaren-

de forretningsmæssige beskrivelser fra fase 1 kvalitetssikringen.  

Ud over den kontrol, der på dette grundlag kan foretages af objekter og attributter, omfatter 

kvalitetssikringen også en sikring af at datatyper er anvendt konsekvent samt at angivelsen af 

obligatoriske og valgfrie attributter er korrekt. 

2.3.3 Forudsætninger 

Før kvalitetssikringen kan afvikles, skal projekterne aflevere følgende til GD1’s henholdsvis 

GD2’s programsekretariat: 

• Ajourføringsservices, udstillingsservices og sammenstillede services beskrevet i  et ved-

taget fælles format/skabelon. Suppleret med krav til sikkerhedsroller og returkoder 

mv. 

                                                           
1
  En eventuel opdatering af projekternes løsningsarkitektur, ligger forud for aktiviteterne i denne plan 

og er ikke medtaget i planen, da det anses for en projektopgave at holde løsningsarkitekturen ajour. 
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• Hændelsesbeskeder beskrevet i DLS-skabelonen, inklusiv anvendelse af ”Load (<Felt-

navn>)”-syntaksen. 

 

DLS skabelonerne fra GST/DIGST er tidligere distribueret til projekterne.  

 

Derudover skal fase 1 kvalitetssikringen være godkendt for alle projekter. 

2.3.4 Omfang 

Kvalitetssikringsaktiviteterne skal foretages for 7 registerprojekter og omfatter: 

• 23 Ajourføringsserviceoperationer 

• 9 Sammenstillede serviceoperationer 

• 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) 

• 25 Hændelsesbeskedtyper 

 

Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: 

• Ajourføringsserviceoperationer:  23*1 timer á 2 personer i alt 46 timer 

• Sammenstillede serviceoperationer:  9*1 timer á 2 personer i alt 18 timer 

• Udstillingsserviceoperationer:  31*1 timer á 2 personer i alt 62 timer 

• Hændelsesbeskedtyper:  25*1 timer á 2 personer i alt 50 timer 

 

Samlet estimat for kvalitetssikring i fase 2: 176 timer 

 

2.4 Test 

2.4.1 Formål 

Formålet i denne fase er at teste de enkelte registerprojekters ajourføringsservices, udstillings-

services, sammenstillede services og hændelser i en forretningsmæssig tværgående sammen-

hæng, der afspejler det forventede anvendelsesmønster. 

2.4.2 Indhold 

Fasen består af tre afgrænsede testforløb: 

• Snitfladetest 

• Integrationstest 

• Anvendertest 

 

I snitfladetesten er der fokus på at få testet de forskellige ajourføringsservices mellem regi-

sterprojekterne samt anvendelse af Datafordeler tjenester (udstillingsservices, sammenstillede 

services og hændelser). Dette gøres ved at udskifte de forskellige ”stubbe” og ”drivere” en for 

en for derigennem at sikre, at den enkelte snitflade også fungerer teknisk og forretningsmæs-

sigt korrekt som ”live integration”.  

 

I integrationstesten, på tværs af GD1, GD2 og GD7, er der fokus på de forretningsmæssige 

sammenhænge mellem registerprojekterne. Testen afvikles via et antal forretningsmæssige 

end-to-end testcases, som til sammen anvender alle klienter, services og hændelser i GD1 og 

GD2.  
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Anvendertesten har fokus på de forretningsmæssige behov hos de primære anvendere, såsom 

CPR, SKAT’s vurderingssystem og KL/Kombit’s nye løsning til beregning og opkrævning af ejen-

domsskat. 

2.4.3 Forudsætninger 

Udover at QA2 skal være gennemført, har denne fase en lang række andre afhængigheder: 

Systemer og tjenester: 
• Datafordeleren skal være klarmeldt til test, inklusiv funktionalitet til hændelsesbeske-

der. 

• Registerprojekternes enkelte systemer skal være klarmeldt til test, inklusiv integration 

til Datafordeleren. 

Testmiljøer: 
• Etablering af registerprojekt til registerprojekt testmiljøer, for de registerprojekter, der 

anvender ajourføringsservices hos andre registerprojekter, eks. BBR skal kunne oprette 

BPFG hos Matriklen. 

• Datafordeleren skal have testmiljø(er) til udstillingsservices, sammenstillede services 

og hændelser. Dette/Disse miljø(er) skal samtidig have integration til de enkelte regi-

sterprojekters testmiljøer, med henblik på løbende opdatering af data. 

Testdata: 
• Der skal etableres sammenhængende produktionslignende testdata på tværs af regi-

sterprojekterne og Datafordeleren, hvilket indebærer: 

o Fastlæggelse af testdata udefra en analyse af de forretningsmæssige behov i 

de udvalgte tværgående processer. 

o Udarbejdelse af en faglig juridisk vurdering ift. at anvende produktionsdata til 

testformål 

o Etablering af testdata, ved simulering af implementeringsforløbet 

� Hvilket stiller krav til registerprojekterne om tidlig klargøring af kon-

verteringsprogrammel og implementeringsprocedurer, herunder ind-

hentning af kildedata 

o Etablering af backup procedurer eller lignende, således at udgangspunktet for 

en given test kan genskabes i forbindelse med fejlrettelser og gentest 

Testcases: 
• Test omfanget skal fastlægges på baggrund af de forretningsmæssige behov i de valgte 

tværgående processer 

• Alle testcases skal beskrives på en ensartet måde, med tydelig angivelse af hvilket 

testmiljø og hvilke testdata, der skal anvendes til en given test og hvilket resultat, der 

forventes 

Testværktøjer: 
• Der skal anskaffes et fælles testværktøj, med henblik på at kunne foretage en fornuftig 

løbende opfølgning på testfremdriften. Værktøjet skal indeholde testcases, test resul-

tater, fundne fejl og status på disse samt fælles test-metrikker til eksempelvis fejlkate-

gorier. 

• Til snitfladetesten og generel fejlfinding, skal det sikres at alle services og hændelser 

kan testes særskilt med en testklient. Testklienten kan enten være et standard værk-

tøj, eller en specialudviklet klient.  

• Til verificering af data, skal der anskaffes et værktøj, der giver adgang til at læse regi-

strenes og Datafordelerens database direkte. Alternativt skal GD7 deltage aktivt i te-

sten og stå for denne verificering. 
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2.4.4 Omfang 

Testens samlede omfang er kun estimeret i forhold til registerprojekternes arbejdstid til forbe-

redelse, afvikling og opfølgning af testen. Der er således ikke medtaget omkostninger til pro-

jekternes leverandører i forbindelse med aktiviteterne i test-fasen, ligeledes er der heller ikke 

medtaget omkostninger til anskaffelse af testværktøjer. 

 

Forberedelse og forudsætninger: 
• Testmiljøer: 3 uger pr. registerprojekt 

• Testdata: 6 uger pr. registerprojekt 

• Testcases: 4 uger pr. registerprojekt 

• Testinfrastruktur: 3 uger + 3 uger pr. registerprojekt, hvis der skal udvikles testklienter 

• Opbygning af  

kompetencer: 2 uger pr. registerprojekt 

 

Det forudsættes at hver testcase gentestes 2-3 gange 

 

Snitfladetest 
Testen skal foretages for 7 registerprojekter og omfatter: 

• 23 Ajourføringsserviceoperationer 

• 9 Sammenstillede serviceoperationer 

• 31 Udstillingsserviceoperationer (inklusiv 1 GeoDanmark og 2 Myndighedsregister) 

• 25 Hændelsesbeskedtyper 

 

Det forventede tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til at være: 

• Ajourføringsserviceoperationer:  23*3 timer á 1 personer i alt 69 timer 

• Sammenstillede serviceoperationer:  9*3 timer á 1 personer i alt 27 timer 

• Udstillingsserviceoperationer:  31*3 timer á 1 personer i alt 93 timer 

• Hændelsesbeskedtyper:  25*2 timer á 1 personer i alt 50 timer 

 

Samlet arbejdstid for afvikling af snitfladetest: 239 timer 

 

 

Integrationstest 
Testen skal, som beskrevet i teststrategien[1] foretages for udvalgte tværgående processer 

som bl.a. omfatter: 

• Ejendomsdannelse: 

o Matrikulær forandring af Samlet Fast Ejendom 

o Ejerlejlighedsopdeling og forandring 

o Oprettelse af BPFG via kommunen 

o Stedfæstelse af BPFG 

• Ejerskifte: 

o Ejerskifte via Digital Tinglysning 

o Ejerskifte via kommunen 

o Vedligeholdelse af Ejendomsadministrator 

• Adressehåndtering: 

o Opdater navngiven vej 

o Opdater adresse 

o Opdater supplerende bynavn 

o Opdater gadepostnummer 

o Opdater administrativ inddeling 
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o Opdater jordstykke 

o Opdater bygning eller teknisk anlæg 

o Opdater GeoDanmark vejmidte 

o Opdater GeoDanmark bygning 

 

Hver af disse tværgående processer afvikles i et relevant antal varianter, hvor processerne 

gennemføres fuldt ud og i mindst én variant, hvor processen afbrydes og annulleres undervejs. 

 

Det forventede minimum tidsforbrug, eksklusiv godkendelser i PF og styregrupper estimeres til 

at være: 

• Gennemførte processer:  48*4 timer á 2 personer i alt 384 timer 

• Afbrudte processer:  16*6 timer á 2 personer i alt 192 timer 

 

Samlet minimum arbejdstid for afvikling af integrationstesten: 576 timer 

 

 

Anvendertest 
Testen skal sikre at de primære anvendere kan anvende grunddata, hændelser og services fra 

datafordeleren og støtte migrering til de nye fagsystemer. Testen drives af de primære anven-

dere, som er ansvarlige for udarbejdelse af detaljerede testplaner. Disse testplaner vil blive 

koordineret af det fælles testprojekt. De enkelte registerprojekters opgave i denne test, vil 

hovedsageligt være at støtte med fejlhåndtering i forhold til de enkelte registerprojekter. 

 

De primære anvendere dokumenter testen i en testrapport. Det er endnu ikke besluttet, hvem 

der godkender den samlede testrapport. 

 

Øvrige anvendere 
Denne testperiode indgår ikke som en del af systemtesten, men er medtaget i planen, hvor at 

vise, hvornår det vil være muligt for øvrige anvendere, der ikke deltager i anvendertesten, at 

teste mod Datafordelerens tjenester, i Datafordelerens testmiljø. 

 

Testen skal sikre at de øvrige anvendere kan anvende grunddata og på DAF, med de tjenester, 

der stilles til rådighed. 
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3. Testmål 
Det overordnede mål med integrations- og anvendertest er at kvalitetssikre at den samlede 

leverance fra registerprojekterne under GD1 og GD2 lever op til delprogrammernes forret-

ningsmæssige målsætninger om effektiv registrering og effektivt genbrug af henholdsvis ejen-

domsdata og adresser. Testen har således fokus på de tværgående sammenhænge, defineret 

som testobjekter i den fælles teststrategi[1]. Testresultaterne skal blandt andet give styre-

grupperne for henholdsvis GD1 og GD2 et oplyst grundlag til at træffe beslutninger om idrift-

sættelse på. 

 

Testmålene søges opnået via test af kravene til de tværgående forretningsprocesser, beskrevet 

som sekvensdiagrammer, samt kravene til services og hændelser, som beskrevet i de forret-

ningsmæssige beskrivelser, jf. QA1. De forskellige tests skal foretages med et antal datavarian-

ter, som beskrevet i afsnit 4.3. 

 

3.1 Test scope 

Da såvel integrationstest som anvendertest har fokus på de forretningsmæssige sammenhæn-

ge på tværs af registerprojekterne, er scopet af testen også begrænset til de testområder, der 

er afgørende for at sikre en forretningsmæssig korrekt sammenhæng mellem registerprojek-

terne. 

 

Scope af testen er således afgrænset til nedenstående testtyper, som er nærmere defineret i 

den fælles teststrategi[1]:  

• Funktionalitet ift. datafordeler 

Test af sammenhænge på tværs af de enkelte registerprojekter, baseret på funktionel-

le krav i henhold til de to delprogrammers sekvensdiagrammer[3][4]. 

• Sammenligningstest 
Test af at to forskellige systemer leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Ek-

sempelvis at ESR og registerprojekterne, via Datafordeleren leverer samme resultat. 

• Samtidighedstest 
Test af at registerprojekternes replikering til Datafordeleren fungerer forretningsmæs-

sigt korrekt, i forhold til opdateringer på samme objekt, fra to eller flere registerpro-

jekter, inden for samme tidsinterval. 

• Sikkerhedstest 
Funktionel test af sikkerheden, herunder de tildelte sikkerhedsroller, til de services og 

hændelser, der indgår i funktionalitetstesten, med særlig fokus på de sammenstillede 

services. 

• Konverteringstest 
I forbindelse med etablering af testdata, jf. afsnit 4.2, vil registerprojekternes konver-

teringsprogrammer blive anvendt og derved også testet. Anvendelsen af konvertering-

sprogrammerne til etablering af testdata, skal dog kun ses som en ekstra test af kon-

verteringsprogrammellet. Projekterne skal, i deres egen systemtest, have testet og 

godkendt konverteringsprogrammerne. 

 

Denne afgrænsning af testscopet betyder samtidigt at det forventes og forudsættes at de en-

kelte registerprojekter, forud for integrations- og anvendertest, har foretaget og godkendt 
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egne test på de dele af systemerne, der skal anvendes i integrations- og anvendertest herun-

der services og hændelser. 

Registrenes egne test omfatter: 

• Funktionalitet i de enkelte registerprojekter 

• Snitfladetest og øvrige integration, herunder integration til Datafordeleren 

• Konverteringstest 

• Samtidighedstest ved flere samtidige opdateringer fra egne klienter 

• Performancetest 

• Loadtest 

• Brugervenlighedstest 

• Dokumentationskontrol 

• Installationstest 

• Sikkerhedstest på egne services, inklusiv de udstillingsservices, der udelukkende tilgår 

registrenes egne data. 
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4. Testdata 
For at gennemføre integrations-  og anvendertest af de udvalgte testområder, er det vigtigt, at 

testdata ikke alene opfylder de funktionelle krav, men også er så realistiske som muligt. Dette 

kapitel vil beskrive kravene til testdata.  

 

4.1 Generelle krav 

Der er stillet følgende generelle krav til testdata til brug i integrations- og anvendertest: 

1. Testdata skal være migrerede produktionsdata fra minimum 3 geografisk sammen-

hængende kommuner. 

2. Testdata migreres via de konverteringsprogrammer og procedurer, registerprojekterne 

skal anvende ved implementering. Ifølge teststrategien [1] skal testdata have de sam-

me forretningsmæssige sammenhænge som produktionsdata. Dette opnås ved at lade 

testdata gennemløbe den samme konvertering/migrering som det fulde produktions-

datasæt gennemløber. 

3. Testdata der ikke er komplette, grundet afhængigheder til data udenfor testkommu-

nerne, skal slettes eller markeres som ”ikke komplet”, således at dette data ikke an-

vendes i testen. 

4. Såfremt spredningen af testdata ikke dækker alle de ønskede testscenarier, skal test-

data suppleres med konstruerede testdata til dækning af de manglende testscenarier. 

5. Når testdata er etableret (migrering og eventuelle konstruerede testdata), skal der 

etableres en backup, således at det bliver muligt at ”nulstille” testdata, med henblik på 

gentest. 

 

Ifølge testtrategien forventes snitfladetesten afviklet med et begrænset udsnit af testdata, 

eventuelt udelukkende med konstruerede testdata. 

 

Testkommunerne skal udvælges på baggrund af en forretningsmæssig vurdering af hvilke 

kommuner, der vil kunne dække flest datavarianter. Er testkommunerne ikke dækkende på 

alle områder vil der være behov for at inddrage data fra andre kommuner 

 

4.2 Registerprojekternes etablering af testdata 

Som tidligere omtalt, skal testdata baseres på produktionsdata fra et mindre antal kommuner. 

Dette testdata skal etableres via afvikling af registerprojekternes implementeringsprocedurer 

og tilhørende konverteringsprogrammel. 

Denne tilgang til etablering af testdata, sikrer at testdata hænger lige så meget sammen på 

tværs af registerprojekterne, som produktionsdata vil gøre efter registerprojekterne imple-

menteringer. Derudover giver det en yderligere sikkerhed for at implementeringsprocedurerne 

fungerer. 

 

Tilgangen kommer dog også med en række krav og afhængigheder: 

• Registerprojekterne skal færdiggøre og teste deres implementeringsprocedurer og 

eventuelle konverteringsprogrammer, inden de melder sig klar til integrations- og an-

vendertest. 
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• Registerprojekterne skal kunne identificere testdata med afhængigheder udenfor 

testbestanden (de udvalgte testkommuner), med henblik på sletning eller markering 

som ”ikke komplet”. 

• Registerprojekterne skal supplere testdata med konstruerede testdata, såfremt test-

bestanden ikke indeholder de nødvendige datavariationer, der er krævet til integrati-

ons- og anvendertest, jf. afsnit 4.3. 

• Registerprojekterne skal sikre en backup af de etablerede testdata, der kan indlæses i 

testmiljøet med kort varsel. 

• Testdata SKAL etableres i den korrekte rækkefølge, register for register, jf. implemen-

teringsplanerne[5][6], for at sikre at testdata hænger sammen med de korrekte nøgler. 

 

4.3 Krav til datavariationer testdata 

Som tidligere omtalt, omfatter integrationstesten et relevant antal tværgående processer, der 

hver skal testes med et relevant antal datavarianter. Datavarianterne fastlægges på grundlag 

af en nærmere analyse i forbindelse med testforberedelserne. 
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5. Testmiljøer 

5.1 Integrationer imellem registerprojekterne 

Da integrationstesten involverer ajourføringsservice, udstillingsservices og hændelser, vil te-

sten ikke kunne udføres i ét isoleret testmiljø. Der kræves derimod en række testmiljøer, som 

skal kunne kommunikere med hinanden. 

For at kunne teste de ajourføringsservices, der indgår i integrationstesten, skal følgende inte-

grationer etableres: 

• DAR skal kunne opdatere BBR og DAGI 

• BBR skal kunne opdatere DAR og MU 

• MU skal kunne opdatere DAR, BBR og EJF 

 

DAR

BBR

DAGI

MU EJF
 

Figur 2: Illustration af de nødvendige integrationer mellem testmiljøerne, i forhold til ajourfø-

ringsservices. 

 

5.2 Integration til Datafordeleren 

Ud over de direkte integrationer mellem registerprojekternes testmiljøer, skal de enkelte regi-

sterprojekter også have en integration til Datafordeleren, med henblik på test af hændelser og 

udstillingsservices. Da hændelserne genereres på baggrund af registerprojekternes opdatering 

af data på Datafordeleren, skal integrationen til Datafordeleren ske til de samme testmiljøer, 

der er illustreret ovenfor. Derudover skal Geodatabanken også medtages i det samlede billede, 

da registerprojekterne under GST, integrerer til Datafordeleren via Geodatabanken. 
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Figur 3: Illustration af de nødvendige integrationer mellem alle de testmiljøer, der skal indgå i 

integrationstesten 

 

5.3 Fordeling af testmiljøer 

Som det fremgår af Figur 3, kræver integrationstesten en forholdsvis kompleks opsætning af 

testmiljøer, der involverer 9 forskellige parter. Grundet denne kompleksitet skal alle testtyper, 

der involverer opdateringer, afvikles i det samme – sammenhængende – testmiljø. 

I dette sammenhængende testmiljø, udføres alle de testtyper, der indgår i integrationstesten, 

jf. afsnit 3.1.  

Dog vil det være muligt at foretage de tests, der ikke kræver opdateringer fra registerprojek-

terne, i et Datafordeler testmiljø, der ikke har integration til registerprojekternes testmiljøer. 

Eksempler på disse tests er ”Sikkerhedstest” og funktionel test af udstillingsservices.  

 

5.3.1 Testmiljøer i forhold til Datafordeleren 

I den følgende tabel er fordelingen mellem testaktiviteter fra hovedplanen og Datafordelerens 

testmiljøer vist. 

Test Testmiljø i datafordleren Type af testdata 
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Snitfladetest C) Kundetestområdet i Testmiljøet Kopi af produktionsdata eller 

fiktive konstruerede data 

Integrationstest B) Prod området i Produktionsmiljøet Kopi af produktionsdata 

Anvendertest A) Kundetestområdet i Produktions-

miljøet, alternativt anvendes samme 

miljø som til integrationstesten. 

Kopi af produktionsdata, hvis 

muligt.  

Ellers fiktive konstruerede data. 

 

A), B) og C) refererer til GD7’s beskrivelse af Datafordelerens testmiljøer, jf.  
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Bilag 2 - Datafordelerens beskrivelse af testmiljøer, side 24. 

 

5.4 Styring af testmiljøer og testdata 

Grundet den komplekse opsætning af testmiljøer, jævnfør beskrivelserne ovenfor, arbejdes 

der kun med ét sammenhængende testmiljø. Dette stiller krav til, hvilke testtyper der udføres 

hvornår, og med hvilke testdata.  

 

Med en passende styring af specielt testdata, vil det være muligt at foretage et antal parallelle 

tests, uden disse influerer på hinanden. Eksempelvis kan styringen foregå med geografisk af-

grænsning, så hvert registerprojekt fik deres ”eget” område at teste på. Hvordan styring bedst 

planlægges, afhænger blandt andet af hvilke testdata der kommer til at indgå i integrationste-

sten, jf. kapitel 4. 

 

Denne detailplanlægning kan foretages, når testdata er valgt og alle testcases er defineret på 

et overordnet niveau. 

 

5.4.1 Koordinering i forhold til snitfladetest 

Såfremt registerprojekterne får behov for supplerende snitfladetest, samtidig med integrati-

onstesten, i et eller flere af de testmiljøer, der indgår i integrationstesten, skal dette aftales 

med den ansvarlige for integrationstesten, således at denne supplerende snitfladetest ikke 

forstyrre integrationstesten, ved at ændre på anvendt data eller funktionalitet.  

 

5.4.2 Koordinering i forhold til anvendertest 

Såfremt anvendertesten afvikles i samme Datafordeler miljø, som integrationstesten, inden 

integrationstesten er afsluttet, skal anvenderne have adgang til testdata, der ikke ændres af 

integrationstesten (medmindre anvenderne tester hændelser, der skal genereres af dataæn-

dringer). 

 

Såfremt anvendertesten afvikles i et særskilt Datafordeler miljø, skal der i dette miljø være 

mulighed for at generere hændelser. 
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6. Testforberedelse 
Da det er nyt for alle aktører at teste et komplekst system bestående af nye systemer, forskel-

lige organisationer og forskellige aktører er det vigtigt at hæve kompetenceniveauet for teste-

re og testmanagere, samt sikre at alle har det samme mål og syn på snitfladetest, integrations-

test og anvendertest. 

 

6.1 Workshops 

Til at sikre denne fælles forståelse vil der blive planlagt en serie af workshops med samtlige 

testmanagere, hvor emnerne vil være: 

1. Test omfang (”scope”) for integrationstest, jf. afsnit 4.3 

2. Test omfang (”scope”) for anvendertest 

3. Testmiljø - Hvordan tilgår man testmiljøerne 

4. Sammenhængende testdata til integrationstest og anvendertest. Hvordan bruges de?, 

hvilken historik er der i data?, jf. afsnit 4.2 

5. Sikkerhed - Hvordan anvendes det givne brugerkontrolsystem? 

6. Testværktøjer fra datafordeleren – hvordan tester man i datafordelerens testmiljøer? 

7. Hvordan skriver man testcase – fra testbeskrivelse til testcase. Brug af teststyrings-

værktøj.  

8. Testafvikling, fejlhåndtering og rapportering. Brug af teststyringsværktøj. 

Udover workshops, forventes det at følgende aktiviteter er gennemført af de involverede 

testmanagere: 

• Testcase udarbejdes (inkludere bestemmelse af testdata) 

• ”Hul-igennem” test af testmiljøer og første test 

• Sikkerhedsprofiler til hver tester er klar 

• Aftaler om ”stand-by” af projekternes leverandører til hurtig fejlrettelse og support. 

• Detaljeplanlagt testafviklingen på testgruppe niveau (dag-for-dag plan) 

 

For at sikre en effektiv arbejdsform til udarbejdelse af testcase og afvikling af test, vil testma-

nager og tester udfører dette arbejde i dedikerede testlokaler 

 

6.2 Rapportering 

I hele testperioden vil der forgå en rapportering af testaktiviteter og status for test. Hovedpar-

ten af testrapportering ske automatisk ved brug af teststyringsværktøjet og der regnes med én 

samlet statusrapport per måned. Den fælles testmanager vil være ansvarlig for rapportering til 

delprogrammerne.  

 

Der udarbejdes med en samlet statusrapport ved slutningen af hver testfase. 
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7. Testværktøjer 

7.1 Teststyringsværktøj - TestLink 

Testlink er et værktøj til at håndtere: 

1. Kravspecifikationer 

2. Testplaner 

3. Testallokering 

4. Testcase 

5. Afvikling af test 

6. Udarbejdelse af testrapporter 

7. Løbende teststatus 

 

Adgang til testlink sker via link http://www.grunddataprogrammet.dk/testlinkog administrati-

onen varetages af den ansvarlige testmanager. Dokumentation og manualer om testlink findes 

på samme link. 

 

7.2 Fejlrapporteringsværktøj - JIRA 

JIRA skal bruges til at håndtere alle fejlhændelser fundet i forbindelse med test. Værktøjet 

giver mulighed for nemt at få: 

1. Status over fejlrapporter 

2. Overblik over fejlrapporter 

 

Adgang til JIRA sker via https://grunddata1grunddata2.atlassian.netog administrationen vare-

tages af den ansvarlige testmanager. Dokumentation og manualer om testlink findes på sam-

me link. 

 

7.3 Testværktøjer 

Til afvikling af test skal der bruges SoapUI version 5.1.2, eller nyere. 

Til verifikation af testresultaterne (opslag i registrene), bruges SQL Query Browser version 

1.1.20, eller nyere. 

 

7.4 Kvalitetssikringsværktøjer 

Til kvalitetssikring af de tekniske specifikationer anvendes Sparx Enterprise Manager. 

 

7.5 Træning og uddannelse 

For testmanagere og testere er det en vigtig forudsætning, at der er den tilstrækkelige viden 

og kompetence tilstede. Her listes de vigtigste områder fordelt på de forskellige roller. 

 

Rolle Erfaringer 
Testmanager Testmetoder 

Testlink 
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JIRA 

Tester WSDL SOAP 

Grundlæggende kendskab til databaser og sqlquery 

Testlink 

JIRA 

Forretningsmæssig viden om deres specifikke domæner 
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8. Bilag 

8.1 Bilag 1 - Projektledere og Testmanagere 

De involverede projekter, organisationer, projektledere og testmanagere er følgende 
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8.2 Bilag 2 - Datafordelerens beskrivelse af testmiljøer 

GD7 har den 23.06.2015 v/Jasch/GST givet følgende beskrivelse af Datafordelerens testmiljøer: 

 

A) Kundetestområdet i Produktionsmiljøet  
• Tilgængeligt for registrene og for eksterne anvendere (KL, Skat, ATP, finanssektoren og 

andre ”institutionelle” brugere ) fra 1. maj 2016. 

• Det er under afklaring om der kan anvendes Produktionsdata her  

• Funktionelt stabilt og Registre kan ændre datamodeller og tjenester i dette miljø 

• Her kan afvikles individuelle og tværgående Registre test 

• Fuld brugerstyring og fuld sikkerhed 

 

 B) Prod området i Produktionsmiljøet 
• Tilgængeligt for registrene og for eksterne anvendere fra 30. juni 2016. 

• Kan anvendes til GD1/GD2 tværgående test i perioden fra 30/6 2016 til 1/4 2017 

• Funktionelt stabilt 

• Datamodeller og tjenester er stabile idet alle ændringer skal igennem KMD’s idriftsæt-

telsesprocedurer. 

• Produktionsdata kan anvendes her 

• Her kan afvikles tværgående Registre test og anvendertest 

• Fuld brugerstyring og fuld sikkerhed 

• Fuld overvågning 

 
C) Kundetestområdet i Testmiljøet  

• Dette miljø anvendes også til test af GD7 projektet, og vil derfor ikke være 100% sta-

bilt.  
• Kan anvendes som GD1/GD2 ”legeplads med testdata”. Her afprøves tjenester før de 

åbnes for andre registre eller eksterne brugere 

 

 

 

 



 

 

 

Cover  22. oktober 2015  
 

  

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring 

Problem 
Styregruppen fik i maj 2015 forelagt hovedtestplanen for perioden frem til 
aflevering af DLS’er 2. oktober. Planen er nu opdateret med resten af perioden 
frem til programafslutning.  

Baggrund 
Hovedplanens formål er at beskrive de test og kvalitetssikringsaktiviteter, som 
ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet gennemfører. Hovedplanen skal 
anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til de tværgående test og 
kvalitetssikringsaktiviteter mellem GD1, GD2 og GD7. Planen beskriver 
rammerne, forudsætningerne og scope for den tværgående kvalitetssikring samt de 
overordnende milepæle, relateret til den tværgående kvalitetssikring.  

Hovedplanen er udarbejdet af adresse- og ejendomsdataprogrammernes 
sekretariat, med udgangspunkt i den fælles teststrategi og 
kvalitetssikringsaktiviteter aftalt i Projektforum. Derudover har der været afholdt 
workshops med andre fokusområder, som har givet input til udarbejdelsen og 
afgrænsningen af de enkelte test og kvalitetssikringsaktiviteter. 

Løsning 
Testplanen er opdateret med perioden fra oktober 2015 til marts 2017. Desuden 
er roller og ansvar præciseret, og der er tilføjet ressourceforbrug. Testplanen er 
rammen for de konkrete testdrejebøger med testcases, som projekterne har 
ansvaret for at udarbejde.  

GD1/GD2 programsekretariatet er ansvarlig for kvalitetssikring og 
integrationstest. Dette omfatter planlægning og ledelse af afviklingen af 
tværgående forretningstest samt bistand med skabeloner og andre fælles værktøjer.  

Registerprojekterne er ansvarlige for snitfladetest. Desuden skal registrene bidrage 
med testressourcer til integrationstest og anvendertest.  

De primære anvendere (GD1: KL/Kombit og Skat (vurdering); GD2: CPR, CVR, 
Skat og DST) er ansvarlige for planlægning og gennemførelse af anvendertest. 
GD1/GD2 programsekretariatet koordinerer anvendertest. 

Der åbnes op for test for øvrige anvendere efter at registrene og ”ESR i 
paralleldrift” er idriftsat (medio 2017). 
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Det ressourcebehov til snitfladetest, integrationstest og anvendertest er 
indarbejdet i den reviderede business case. Der er ikke allokeret ressourcer til at 
bistå øvrige anvendere med test. 

Det indstilles at styregruppen godkender hovedtestplanen, der således bliver til 
version 1.0.  

Procedure  
Planen er behandlet i Testforum på møde primo oktober og i Projektforum den 
20. oktober.  

Kommunikation 
Efter godkendelse i styregruppen offentliggøres bilaget på hjemmesiden for 
delprogrammerne GD1, GD2 og GD7 http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ 

 


