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 20141107 / ALE-MBBL 
 

Bilag 3 til dagsorden for styregruppen for Ejendomsdataprogrammet 18.11.2014  
   
  
 

Fra: Anni Kær Pedersen [mailto:AKP@kl.dk]  
Sendt: 7. november 2014 09:40 

Til: Søren Rude; Peter Lindbo Larsen 
Emne: KL´s kommentar til V. 1.8 af Implementeringsplanen for GD1 

 
Kære Søren 
  
I forlængelse af mail fra Eske til dig, og opfølgende telefonsamtale fremsendes hermed KL´s ønsker til 
formuleringer. 
  
s.9 
Grunddataprogrammet og KL skal sammen etablere en løsning for synkronisering af ESR ift. 
grunddataregistrene samt til drift af ESR  i paralleldriftsperioden. Det er ikke endelig besluttet i hvilket 
omfang tilbagekonverteringen til ESR skal være maskinel eller manuel.  
I implementeringsplanen forudsættes det, at de eksisterende maskinelle og manuelle processer ift. 
opdatering af ESR fortsætter som hidtil i paralleldriftsperioden. Skulle det vise sig, at KL og 
Grunddataprogrammet peger på en anden løsningsmodel, forudsætter GD1, at denne model 
implementeres selvstændigt, men koordineret med GD1s implementeringsplan. 
  
Ændret til: 
MBBL skal facilitere en afklaringsproces mellem KL/KOMBIT og GD-registerprojekterne for at afklare behov 
for tilbagekonvertering til ESR ift. grunddataregistrene frem til drift af ESR i paralleldriftsperioden, jf. 
arbejdspakkebeskrivelse herom. Analysen planlægges at forelægge senest 15. januar 2015. Det er ikke 
endeligt besluttet i hvilket omfang tilbagekonverteringen til ESR skal være maskinel eller manuel. Emnet 

skal behandles i analysen og denne beslutning skal tages i forbindelse med analysen.  
I implementeringsplanen forudsættes det, at de eksisterende maskinelle og manuelle processer ift. 
opdatering af ESR fortsætter som hidtil i paralleldriftsperioden. Skulle det vise sig, at analysen peger på en 
anden løsningsmodel, vil det kunne påvirke GD1s implementeringsplan og samlede økonomiske ramme, 
der aftales i forbindelse med ØA16. 
  
  
s.14 

Grunddataprogrammet skal sammen med KL etablere en løsning for synkronisering af ESR ift. 
grunddataregisterne samt  drift af ESR  i paralleldriftsperioden: 
ESR – tilpasset de nye grunddataregistre. 
Tilpasninger i ESR således dette register anvender BFE nøglen og ophører med at være masterregister for 
Bygning på fremmed grund samt ”aktuel ejer” og oplysninger om ejendommens administratorer. 
Hovedansvaret for denne leverance er placeret hos hos en af KL valgt operatør 
  
KL ser det som afgørende problem, at notatet ikke inddrager og lægger op til, at der tages stilling til det 
forhold, at KOMBIT har set på og også med MBBL drøftet alternative muligheder for at se på sammenhæng 
mellem ESR nr. og BFE nr. Notat herom er fremsendt til MBBL, hvor det oprindeligt var planen, at ESR skulle 
udvides med BFE nr. Notatet ”ESR-BFE reference” er  fremsendt til GD1 21/10-2014.  Den alternative 
mulighed er et resultat af arbejdet med replanlægningen bl.a. pga. frozen zone, der besværliggør 
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Grunddataprogrammets ønskede implementeringer. Et forslag om alternativ implementering af BFE-ESR 
referencen har været præsenteret for KL, SKAT, BBR og Matriklen. Der er ikke umiddelbart nogle, der er 
imod forslaget og SKAT bakker positivt op. KL og KOMBIT anbefaler, at den beskrevne løsning i notat af 
21/10-2014 etableres, i stedet for at implementere BFE nummer i ESR, at løsningen udbydes sammen med 
et grunddatasystem, dog med en tidsplan der stemmer overens med Matriklens Udvidelse (Det kunne 
eventuelt være en option til BBR 2.0 udbuddet), samt at drift af løsningen håndteres af GST. 
  
Dette fører til, at teksten på side 14 som anført ovenfor ændres til: 
Sammenhæng mellem ESR og BFE 
Relationen mellem BFE og ejendomsnummer etableres i grunddataregi, og ikke i ESR. Den nødvendige 
funktionalitet til at skabe sammenhæng mellem BFE og ejendomsnummer udbydes sammen med et 
grunddatasystem, dog med en tidsplan der stemmer overens med Matriklens Udvidelse (Det kunne 
eventuelt være en option til BBR 2.0 udbuddet), samt at den fremadrettede drift af løsningen håndteres af 
GST. Grunddataprogrammet træffer beslutning om, hvilket udbud af grunddatasystem, der skal medtage 
denne funktionalitet i udbuddet. 
  
  
s.38 
Grunddataprogrammet og KL skal snarest muligt sammen etablere en løsning for synkronisering af ESR ift. 
grunddataregistrene samt til driftsmønstre af ESR  og synkronisering i paralleldriftsperioden 
  
I forbindelse med arbejdet med replanlægning er der identificeret fællesoffentlige opgaver, der ikke har 
været medtaget i den oprindelige business-case. Afklaring af hvem der varetager hele datatransporten, 
herunder logistikken mellem det enkelte grunddataregisters snitflade og til ESR har således været uafklaret. 
Denne afklaring herunder at sikre en nødvendig finansiering er nødvendig og afgørende for hele 
grunddataprogrammets succes. Set i det lys skal ovennævnte tekst på side 38 ændres til: 
  
  
MBBL skal på vegne af Grunddataprogrammet og i samarbejde med KL/KOMBIT snarest muligt anvise en 
løsning for synkronisering af ESR ift. grunddataregistrene. Det ligger allerede fast, at finansieringen af 
eventuelle dataudtræk fra ESR og fastlæggelse af databehov  tilvejebringes af det enkelte 
grunddataregister.  Analysen gennemføres under den forudsætning, at synkroniseringsarbejdet  finansieres 
af grunddataprogrammet, at synkroniseringsarbejdet gennemføres af KOMBIT, og at der træffes aftale 
herom i forbindelse med ØA16. 
  

Side 47 

 Datavask. 
Datavask af data vedrørende SFE, Ejerlejligheder og BPFG repræsenteret i Matrikel, Digital 
Tinglysning og ESR med henblik på opretning og kvalitetssikring af data, der fremover skal være en 
del af en Udvidet Matrikel. 
Data bliver på baggrund af analyser af udtræk fra Matrikel, ESR og Digital Tinglysning, rettet og 
kvalitetssikret i de eksisterende registre, inkl. implementering af BFE i nævnte registre. 
Gennemføres i hele projektperioden indtil ejendomstyperne SFE, Ejerlejligheder og BPFG er 
implementeret i Matriklen. 
En yderligere Datavaskaktivitet kan være påkrævet efter den planlagte paralleldrift periode med 
ESR. 
Datavasken er yderligere involveret ifbm. etablering af relevant testpopulation til den tværgående 
eksterne test i 2016. 

Ændres til: 
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 Datavask. 
Datavask af data vedrørende SFE, Ejerlejligheder og BPFG repræsenteret i Matrikel, Digital 
Tinglysning og ESR med henblik på opretning og kvalitetssikring af data, der fremover skal være en 
del af en Udvidet Matrikel. 
Data bliver på baggrund af analyser af udtræk fra Matrikel, ESR og Digital Tinglysning, rettet og 
kvalitetssikret i de eksisterende registre. Der er i replanlægningen identificeret nye 
datavaskopgaver. Der er tale om  implementering af BFE i ovennævnte registre, ligesom en 
yderligere Datavaskaktivitet kan være påkrævet efter den planlagte paralleldrift periode med ESR. 
Datavasken er yderligere involveret ifbm. etablering af relevant testpopulation til den tværgående 
eksterne test i 2016.  Datavaskstrategien er under revision. 
Gennemføres i hele projektperioden indtil ejendomstyperne SFE, Ejerlejligheder og BPFG er 
implementeret i Matriklen. 

 
 
  
KL har i ovennævnte peget på helt konkrete passager i notatet, som foreslås ændret. Det forudsættes, at 
disse ændringer er de bærende, og at notatet i øvrigt rettes for at sikre sammenhæng i hele notatet. 
  
Mvh 
Anni 

 


