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Bilag 2, høringssvar til Løsningsarkitekturer for GD1 pr. 8.11.2013 

 

 

Sørup Hansen -  Tinglysningsretten/Domstolsstyrelsen 

For god ordens skyld bemærkes, at Tinglysningsretten/Domstolsstyrelsen fortsat tager forbehold 

overfor løsningsarkitekturen for så vidt angår "Ejerfortegnelsen", men i øvrigt er enig i, at dette 

håndteres under observations-id 11, 90, 91, 92 og 93. 

Pia Dahl Højgaard - Geodatastyrelsen 

På vegne af styregruppen for projektet ’Matriklens udvidelse’ har jeg følgende kommentarer til 

løsningsarkitekturen og det fremsendte cover: 

Vi tager løsningsarkitekturen v. 0.8x sammen med den foreslåede håndtering af de identificerede 

issues til efterretning, og anser det som et grundlag for kravspecificering. 

Dog ser vi behov for i det videre arbejde at adressere, hvordan tidlig udstilling af ejendomme under 

tilblivelse og udstilling af hændelser og statusskift (eller funktionalitet hertil) er koblet til Matriklen og til 

Datafordeleren.  

Det bemærkes, at i løsningsarkitekturen (og målarkitekturen) er begrebet ’Matriklen’ anvendt på flere 

forskelige måder, lige fra synonym for projektet Matriklens Udvidelse eller GST til det egentlige 

ejendomsregistreringssystem (ejendomsmatriklen), hvilket kan give anledning til misforståelser. I 

forbindelse med revision af løsningsarkitekturen bør der ses på anvendelsen af begrebet. 

I forbindelse med tidlig udstilling af ejendomme under tilblivelse er der ikke i løsningsarkitekturen taget 

stilling til hvorledes rettigheder til ejendomme under tilblivelse kan/skal håndteres ift. Tinglysningen. 

Dette bør medtages i en procesovervejelse. 

 

Eske Groes - KL 

KL har været med i processen om løsningsarkitekturerne, og vi kan tiltræde dem, som de foreligger, 

så de kan danne udgangspunkt for det videre arbejde. Vi er dog bekymrede over, at de kritiske 

afhængigheder mellem GD1, GD2 og GD7 tilsyneladende ikke er afklaret. 

Særligt sikkerhed/adgangskontrol til ejendomssystemerne har stor betydning for os. KL kan ikke 

acceptere, hvis grunddataprogrammet tilbyder en mindre brugervenlig løsning, end den 

fællesoffentlige løsning for brugerstyring, som Danmarks Miljøportal har haft i drift i 2 – 3 år. 

Løsningen fra DMP muliggør, at når brugerne er logget ind i egen kommune, så er de også logget ind i 

DMP’s systemer med relevante rettigheder. 
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KL vil derfor ikke kunne godkende de endelige kravspecifikationer, med mindre de omfatter en fælles 

og for kommunerne brugervenlig løsning hvad angår sikkerhed/adgangskontrol. 

Endelig ser vi gerne en afklaring af, om det alene skal være de obligatoriske felter i BBR, der overgår 

til at blive grunddata, og dermed disse som løsningsarkitekturen for BBR vedrører. 

 

Jens Kriger Røyen -  Digitaliseringsstyrelsen 

Til brug for vores arbejde med de kritiske afhængigheder modtager vi gerne dokumentet med 

observationerne, som der refereres til i coveret. 


