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Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1´s risikolog. 
 
GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for 
delprogrammets projekter. Disse risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens 
Projektmodels standard for risikohåndtering i risikologgen, som vedligeholdes i samarbejde med 
delprogrammets projekter.  
 
Som en del af den løbende opfølgning på risikoanalysen fremlægges til drøftelse i styregruppen de af 
risikologgens punkter, som der efter programledelsens vurdering aktuelt er størst behov for at have fokus 
på. Styregruppens medlemmer vurderer (forud for eller på mødet) om det er nødvendigt/hensigtsmæssigt 
at supplere de udvalgte risici med andre punkter fra den fulde risikolog (vedlagt) eller evt. med helt nye 
punkter.  
 
Til drøftelse på styregruppemødet den 12. november 2013 er der peget på nedenstående risici. 
 
Det indstilles, at styregruppen tilslutter sig de anførte ”forslag til håndtering af problem”. 
 
 
RisikoID  
jf.  
risikolog 

Problem  Konsekvens Forslag til håndtering af problem 
 

21. Datafordelerens 
implementering, KOMPLEKS 
forsinkelse: (punktet er 
uændret ift. SG-mødet 
2.10.13) 
Delprogram 7, datafordeleren 
(GD7) kan ikke rettidigt 
implementere de nødvendige 
services (BBR, Matrikel, 
Ejerfortegnelse, AWS 5.0,)  
hvorved nærværende 
delprograms realisering 
forsinkes i en længere periode 
og services skal etableres 
udenfor datafordeleren. 
Risikoen er indtruffet og 
GD7/Datafordeleren er 
forsinket og idriftsættelse 
forventes at ske 12 måneder 
senere end forudsat ved 
udarbejdelsen af 
grunddataaftalerne jf. bilag 6b 
af 6. juni 2013 til 
grunddatabestyrelsens møde 
den 14. juni 2013. Det var 
oprindeligt forventningen, at 
distributionen for de 
kommende autoritative 
registre på ejendomsområdet 
inkl. adresser fra starten 
kunne implementeres på 
Datafordelerens 
basisplatform. Det er med den 
nye tidsplan ikke muligt, da de 
nye registres distribution skal 
være tilgængelig i 2015, og 

Den ændrede tidsplan for 
Datafordeleren ændrer 
forudsætningerne for 
planlægningen i GD1, herunder 
spørgsmålet om hvornår nye 
services kan implementeres på 
Datafordeleren.  
 
Den ændrede tidsplan vil også 
have økonomiske konsekvenser 
for GD1. Der vil bl.a. være 
omkostninger til at analysere 
situationen og identificere 
alternative løsninger, til 
replanlægning, udvikling og drift 
af evt. midlertidige services indtil 
datafordeleren kan tage over. 
Herudover vil der forventeligt 
være ekstra projektomkostninger 
(herunder løn) som følge af de 
nye implementeringsplaner.  
 
Gevinstrealiseringen vil blive 
udskudt til det tidspunkt, som en 
ny implementeringsplan for 
delprogrammet fastlægger. 
 

Det er ifm. udarbejdelsen af den nye tidsplan for 
Datafordeleren aftalt, at der skal gennemføres en 
analyse i efteråret 2013 og på baggrund heraf 
udarbejdes en plan for samordnet implementering 
af delprogrammet på Datafordeleren. Som en del 
heraf vurderes hvilke økonomiske konsekvenser 
Datafordelerens nye tidsplan har og håndteringen 
heraf. 
 
Problemstillingen vedrørende etablering af et 
analysegrundlag, der udgør en selvstændig risiko, er 
behandlet under risikopunkt 24.  
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basisplatformen nu først 
forventes etableret i løbet af 
2015.  

24 Gennemførelse af analyse af 
GD7/Datafordelerens 
forsinkelse: 
GD7 har medio september 
med GST som projektleder 
igangsat en analyse, der bl.a. 
skal belyse hvilke services, 
funktionalitet mm. som kan 
etableres til at håndtere det 
komplekse samspil mellem 
registrene i GD1 samt en 
tidsplan herfor. Denne 
analyse skal sikre en afklaring 
ift. delprogrammernes 
forretnings- og tidsmæssige 
udfordringer, herunder evt. 
overgangsløsninger for 
Datafordeleren. Som en del 
heraf vurderes også hvilke 
økonomiske konsekvenser 
Datafordelerens nye tidsplan 
har og håndteringen heraf. 
 
Det er aftalt, at 
analysearbejdet skal være 
gennemført inden årsskiftet. 
 
Det er en risiko for analysen, 
at GD1 ikke inden for det 
aktuelle råderum kan 
tilvejebringe de nødvendige 
ressourcer/kompetencer til at 
bidrage til analysearbejdet i 
efteråret, da der ikke er 
råderum indenfor 
delprogrammet aktuelle 
rammer.  
 

Hvis analysen og opfølgningen 
herpå ikke relativt hurtigt 
fastlægger en ny 
sammenhængende plan for 
Datafordeleren vil de risici, der er 
beskrevet under risikopunkt 21 
”Datafordelerens 
implementering, KOMPLEKS 
forsinkelse” begynde at 
indtræffe. 
 
Det er aftalt, at analysearbejdet 
skal være gennemført inden 
årsskiftet. 
 
Programledelsen har tidligere 
vurderet, at det vi være 
håndterbart hvis planen for 
datafordeleren er klar ved 
årsskiftet og har en karakter så 
implementeringsplanen for GD1 
kan tilpasses i umiddelbar 
forlængelse heraf. 

GD7 har udarbejdet analysen ”GD1-GD2-GD7 – 
Analyse af kritiske afhængigheder”. Analysen 
klarlægger problemstillingens omfang og behandles 
på næste møde i grunddatabestyrelsen. Hvis der 
her peges på en løsningsmodel, skal der foretages 
en konsekvensanalyse (for systemer, forretningen, 
tid og økonomi) som grundlag for udarbejdelse af 
reviderede planer for GD7 og GD1. 
 
Der er fortsat behov for at GD1 får tilført tid og 
ressource for at kunne indgå i analysearbejde og 
replanlægning.  
 
Det må konstateres, at GD1´s plan er under 
betydeligt pres og at tilpasninger må forventes. 
 
Det er fortsat en væsentlig del af 
risikohåndteringen at sikre usikkerheden omkring 
Datafordeleren ikke forplanter sig til projekterne. 
Projekterne arbejder indtil videre ud fra de allerede 
besluttede forudsætninger. Ifm. de tvivlspørgsmål, 
der uvægerligt opstår, søger programledelsen af 
skabe tilstrækkelige klarhed til at projektarbejdet 
ikke påvirkes unødigt. 
 

13 Nyt Lovgivning:  
Delprogrammets parter får 
ikke rettidigt koordineret og 
igangsat den nødvendige 
følgelovgivning (BBR, GST, JM, 
SKAT mv.), hvorfor 
delprogrammets realisering 
forsinkes eller udskydes. 

Såfremt den rette lovgivning ikke 
bliver tilvejebragt, kan 
idriftssættelsen af de nye 
grunddatasystemer blive 
forsinket.  

Programledelsen anerkender den særlige 
kompleksitet og "uberegnelighed" der er i 
lovgivningsprocessen. I løbet af 2013 etableres en 
arbejdspakke med en ansvarlig, som skal 
koordinere og sikre at lovgivningsinitiativerne hos 
respektive myndigheder planlægges og 
implementeres. 

25 Nyt Beliggenhedsadresse: 
Til hver ejendom i ESR er der 
tilknyttet en adresse 
(beliggenhedsadresse), som 
anvendes som supplerende 
ejendomsidentifikation bl.a. 
ved henvendelser til 
ejendommens ejer. 
 
Eksempel: En BBR-meddelelse 
beskriver indledningsvis den 
ejendom meddelelsen 
vedrører. Denne beskrivelse 
består af dels 
Ejendomsnummeret 
(fremover BFE-nr.) og dels af 

Ejendomsdataprogrammets 
løsningsarkitekturer er ikke 
endelig før der er fundet en 
placering af 
Beliggenhedsadressen.  
 
BFE-nummeret forventes at blive 
et 7 eller 8 cifret tal, hvilket i sig 
selv giver udfordringer i 
kommunikationen mand og 
mand i mellem. Mhp. reducere 
mulighederne for fejl og 
misforståelser er der behov for at 
supplere BFE-nummeret med en 
beliggenhedsadresse. 
Uden oplysninger om en 

Primo december træffes der beslutning om 
beliggenhedsadressens endelige placering 
 
Da beliggenhedsadressen er snævert knyttet til 
begrebet BFE er det naturligt, 
beliggenhedsadressen placeres i (tilknytning) til 
Matriklen 
 
Fra kommunerne, som i dag vedligeholder 
oplysninger om ejendommes beliggenhed i ESR, 
vides det, at der er en (beskeden) løbende 
vedligeholdelsesopgave knyttet 
beliggenhedsadressen. Denne opgave kan 
hensigtsmæssigt håndteres som en 
selvbetjeningsløsning i Ejerfortegnelsen, hvor 
ejerne får mulighed for at vælge én af de til 
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oplysninger om ejendommens 
beliggenhed i form af en 
adresse – den såkaldte 
beliggenhedsadresse. 
 
Det skal besluttes hvilket af de 
tre GD1-registre, som skal 
være vært for 
beliggenhedsadressen. 

ejerlejligheds adresse kan det 
være vanskeligt – uden kortbilag 
– fysisk at identificere en 
ejerlejlighed alene på grundlag af 
dens BFE.  
Løsningsarkitekturen for BBR 
sikrer, at ’ejerlejligheder’ får 
tilknyttet adresser inden 
ejerlejlighedsopdelingen 
gennemføres.  
Tilsvarende betragtninger over 
behovet for 
beliggenhedsadresser kan gøres 
over bygninger på fremmed 
grund, hvor der er mere end én 
bygning på grunden.  
Såfremt GD1 ikke understøtter 
beliggenhedsadresser vil de 
nuværende ESR-oplysninger om 
ejendommes beliggenhed gå tabt 
ved ESR’s udfasning. 

ejendommen tilknyttede (valide) adresser, som 
beliggenhedsadresse.  
 
I første omgang anvendes ESR’s 
beliggenhedsbeskrivelser som 
beliggenhedsadresser - uden adressevalidering. 
 

26 Nyt Umatrikuleret areal: 
ESR indeholder oplysninger 
om umatrikulerede arealer. 
Disse arealer er ikke 
stedfæstede og kendes ikke af 
Matriklen.  
 
BBR indeholder bygninger og 
tekniske anlæg, som er 
placeret på umatrikulerede 
arealer. Der er også 
registreret ejerskaber til 
denne type areal. 
 
Der findes to typer 
umatrikulerede arealer: 

1. Arealer som er 
registreret i Matriklen 
(f.eks. offentlige 
vejarealer) 

2. Arealer som ikke er 
registreret i Matriklen 
(f.eks. havnearealer) 

 
Type 1 arealerne håndteres 
som alm. jordejendomme, og 
volder ikke problemer for 
hverken BBR eller 
Ejerfortegnelse. 
 
Uden BFE-nr til det 
umatrikulerede areal af type 2 
kan bygninger og tekniske 
anlæg der er beliggende på 
f.eks. umatrikulerede 
havnearealer ikke registreres i 
BBR 
 

Ejendomsdataprogrammets 
løsningsarkitekturer er ikke 
endelig før der er fundet en 
løsning på håndteringen af 
umatrikulerede arealer.  
 
Såfremt Matriklen ikke giver 
mulighed for at tildele BFE-nr. til 
umatrikulerede arealer, uden 
entydig afgrænsninger, vil det 
ikke være muligt at migrere til 
BBR 2.0 de af BBR’s bygninger og 
tekniske anlæg, som er 
beliggende på disse arealer. 
Tilsvarende vil det ikke være 
muligt at overføre ESR’s 
ejeroplysninger vedr. 
umatrikulerede arealer til 
Ejerfortegnelsen.  

Der skal primo december 2013 besluttes hvordan 
umatrikulerede arealer kan inkluderes i 
Ejendomsdataprogrammet.  
 
GST har givet tilsagn om at undersøge hvordan det 
fælles ejendomsbegreb BFE kan udvides til også at 
omfatte umatrikulerede arealer mhp. en 
registrering heraf i Matriklen. Det er vigtigt at 
Matriklen håndterer umatrikulerede arealer på 
samme måde som samlet fast ejendom, således at 
BBR og Ejerfortegnelsen kan referere til 
umatrikulerede arealer på samme måde som til 
øvrige jordejendomme (samlet fast ejendom). 
 
Datavasken omfatter ikke umatrikulerede arealer. 
Der gøres således ikke en indsats med at 
harmonisere tingbogens og ESR’s registreringer af 
denne ejendomstype. 

  


