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1. Indledning 

1.1 Baggrund 

Grunddatabestyrelsen har igangsat dette analysearbejde med henblik på at afdække kritiske 
afhængigheder imellem implementeringsplanerne for Datafordeleren GD7 og grunddatapak-
kerne - GD1, Ejendomsdataprogrammet og GD2, Adresseprogrammet. 

Delprogrammernes implementeringsplaner forudsætter hinandens tilstedeværelse - men de 
indbyrdes afhængigheder er ikke tilstrækkeligt belyst. Som konsekvens af en ny tidsplan for 
Datafordeleren er der derfor behov for at få afdækket implikationer for og mulige løsningsud-
faldsrum i forhold til GD1, GD2 og GD7, således at risikoen for gevinsttab reduceres mest mu-
ligt for det samlede grunddataprogram. 

Arbejdet med analysen er gennemført i perioden fra uge 39 til 42 i et samarbejde mellem de 
involverede delprogrammer med henblik på at analysens resultater kan forelægges grundda-
tabestyrelsen på deres møde den 23. oktober 2013. 

1.2 Problemstilling 

Grunddataprogrammet består af nogle relativt store og omfangsrige forretningsprojekter – fx 
Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresseprogrammet (GD2). Disse påvirker såvel en række 
offentlige myndigheder som en række private anvendere af ejendoms- og adressedata.  
Den tekniske implementering af it-værktøjer til understøttelse af de tilhørende forretningsmål 
forudsætter en større tilpasning af nogle grunddataregistre, nyudvikling af andre samt etable-
ring af en fælles infrastruktur både til interne integrationer mellem grunddataregistre og til 
udstilling af data til brug for såvel offentlige som private anvendere af disse. 

Grunddataprogrammerne GD1 og GD2 forudsætter i deres målarkitektur, at Datafordeleren er 
idriftsat inden de to programmer idriftsættes i endelig version. Enkelte elementer i Adresse-
programmet – eksempelvis AWS4 og næste version af DAGI – forventes idriftsat inden Data-
fordeleren er tilgængelig, men for Ejendomsdataprogrammet og for store dele af Adresse-
programmet er det afgørende for de godkendte målarkitekturer og implementeringsplaner, at 
Datafordeleren er på plads rettidigt. 
Ejendomsdataprogrammet forudsætter en fuldt funktionsdygtig datafordeler idriftsat senest 
fra marts 2015. 
Adresseprogrammet forudsætter, at Adresseregisteret kan anvende hændelser og data fra 
Datafordeleren ultimo 2014 og fordeling af adresser med AWS 5 i marts 2015. 

Disse forudsætninger synes p.t. ikke realistiske, idet udbudsprocessen ift. Datafordeleren er 
ændret ift. de oprindelige planer. Dertil kommer, at tidsplanen i Datafordelerens udbudsmate-
riale ikke passer med de forskellige forretningsprojekters krav og forventninger, som forret-
ningsprojekterne GD1 og GD2 har hertil. Ift. udbudsprocessen er der begrænsede muligheder 
for ændring i udbudsmateriale og dertil hørende tildelingskriterier, hvorfor der er opstået en 
uholdbar situation. 

Der er derfor brug for en revurdering og evt. justering af implementeringsplaner m.v. i både 
GD1, GD2 og GD7.  
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Opgaven går i store træk ud på at opstille forskellige modeller/udfaldsrum i forhold til denne 
situation: 

• Kan Datafordeleren simplificeres i en første version, således det bliver muligt at holde 
de oprindelige planer for GD1 og GD2 i hovedtræk? 

• Skal vi forlænge alle implementeringer med Datafordelerens nye tidsplan, dvs. med 1-2 
år med de økonomiske og andre konsekvenser dette måtte have? 

• Kan der med en rimelig indsats etableres en interim infrastruktur ift. hel/delvis erstat-
ning for Datafordeleren i en interim periode? 

1.3 Udgangspunkt for analysen 

GD1 og GD2 har en fælles og godkendt målarkitektur for hvert af de to programmer. Derud-
over er der i begge programmer udarbejdet en løsningsarkitektur, for hvert af de tilhørende 
grunddataregistre. Løsningsarkitekturerne er under tværgående kvalitetssikring og forventes 
godkendt primo november 2013. 
Derudover er der igangsat en kravfase, hvor der i forhold til de enkelte grunddataregistre ud-
arbejdes kravspecifikationer og udbudsmateriale. Kravfasen forventes afsluttet primo 2014. 

GD7 er midt i en dialogbaseret udbudsproces, hvilket bl.a. betyder at de enkelte krav detalje-
res og præciseres i en dialog med de udvalgte leverandører. Udbudsprocessen forventes af-
sluttet med kontraktindgåelse maj 2014. 

Analysen og den fælles afstemning i dokumentet her bygger derfor ikke på et endeligt og af-
stemt fundament for de tre delprogrammer GD1, GD2 og GD7. Analysen bygger på et fælles 
fundament, men velvidende at de forskellige grunddataprogrammer er på forskellige stadier, 
samt at de har forskelle i processen til frembringelse af de forskellige produkter. 

Vurderingen er dog, at alle tre delprogrammer er så langt i forhold til deres planer og løsnin-
ger, at det kan danne et solidt grundlag for denne analyse.   

1.4 Dokumentets indhold 

Udover dette indledende kapitel består dokumentet af syv andre kapitler og fire bilag: 

• Kapitel 2 – Ledelsesoverblik. 
Heri gives et overblik og anbefaling ift. de to hovedmodeller – model 1 med en revide-
ret plan for Datafordeleren og model 2 med udskydelse af GD1 og GD2 ét år.  
Som overskriften angiver, er dette kapitel skrevet med grunddatabestyrelsen som mål-
gruppe. 

• Kapitel 3 – Ejendomsdataprogrammet. 
Beskriver forretningsmål, strategi og implementeringsplan for delprogrammet – her-
under rammer og forudsætninger samt implikationer ved status quo. 

• Kapitel 4 – Adresseprogrammet. 
Beskriver forretningsmål, strategi og implementeringsplan for delprogrammet – her-
under rammer og forudsætninger samt implikationer ved status quo. 

• Kapitel 5 – Datafordeler. 
Beskrives hovedfunktionalitet i Datafordeleren og implementeringsplanen herfor. 

• Kapitel 6 - GD1 og GD2 krav til Datafordeleren. 
Opsamler hovedkrav fra GD1 og GD2 ift. funktionalitet og data i Datafordeleren.  
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• Kapitel 7 – Mulige interim infrastrukturer. 
Opsamler overvejelser ift. anvendelse af AWS, OIS og Kortforsyningen som elementer i 
en interim infrastruktur i relation til Model 1’s faseopdeling af Datafordeleren.  
Interim infrastrukturen skal ses som muligheder for at afhjælpe eventuelle manglende 
eller forsinket funktionalitet i fase 1 leverancen. 

• Kapitel 8 – Fælles afklaringsbehov. 
Lister en række identificerede afklaringsbehov med tilhørende forslag til handling. 
Der er tale om afklaringsbehov, som er helt afgørende for at kunne færdiggøre krav-
specificering og udbud i relation til GD1 og GD2, hvorfor en manglende afklaring vil 
medføre forsinket udbud og dermed påvirke tidsplanen i negativ retning. 

• Bilag 1 – GD1 aftalepunkter. 
Oversigt over aftalepunkterne i delaftale 1. Der refereres hertil i kapitel 6. 

• Bilag 2 – GD2 aftalepunkter. 
Oversigt over aftalepunkterne i delaftale 2. Der refereres hertil i kapitel 6. 

• Bilag 3 - Arkitekturen omkring GD1 og GD2. 
Indeholder en kort beskrivelse af de grundlæggende arkitekturmæssige forhold i GD1 
og GD2, dvs. sammenhængen mellem klienter, grunddataregistre og Datafordeler, an-
vendelse af hændelser samt behov ift. en geodataplatform. 

• Bilag 4 - Datafordelerens komponenter. 
Indeholder en kort beskrivelse af Datafordelerens hovedkomponenter opdelt i funkti-
onelle komponenter og komponenter hørende til basisinfrastruktur og basisplatform. 
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2. Ledelsesoverblik 

2.1 Analysegruppens anbefalinger 

2.1.1 Grundlæggende forudsætninger 

Følgende helt grundlæggende forudsætninger ligger bag den anbefalede løsning: 

• Grunddataprogrammets business case skal beskyttes mest muligt. 

• Paralleldrift i Ejendomsdataprogrammet skal omfatte et helt årshjul til sikring af at alle 
kommunale og statslige ejendomsskatterutiner er driftstestet. 

• Udbud omkring Datafordeler skal respekteres, så vi undgår at komme i konflikt med 
udbudsreglerne. 

2.1.2 Anbefalet løsningsmodel 

Analysegruppens anbefaling er, at der arbejdes videre med løsningsmodel 1, idet denne re-
spekterer alle de tre grundlæggende forudsætninger. Anbefalingen betyder, at: 

• Datafordelerens tidsplan for levering af basisplatformen (registerplatform og geodata-
platform) opdeles i to faser, hvor første fase leveres senest 1. juni 2014 med fokus på 
behov hos GD1 og GD2. 

• Implementeringen af grunddataregistrene Matrikel, Ejerfortegnelse og BBR (GD1) samt 
Adresseregister (GD2) udskydes til 2. halvår 2015. 

• Paralleldrift i GD1 fastholdes til at foregå i 2016, således at kommunerne som oprinde-
ligt planlagt kan ophøre med at anvende ESR med udgangen af 2016. 

En væsentlig fordel ved løsningsmodel 1 er, at den sammenlignet med løsningsmodel 2 har en 
meget begrænset påvirkning af grunddataprogrammets business case. 
En anden fordel er, at det er den af de to modeller, som bedst vil være i stand til at møde de 
forventelige krav fra SKAT m.fl. i forbindelse med nye it-løsninger til ejendomsvurdering m.v.  

Løsningen er behæftet med risici: 

• På grund af udbudsformen på GD7 afhænger det af dialogen med leverandørerne om 
leverancerne reelt kan opdeles og prioriteres i to faser, som ønsket i denne model. 
Vurderingen i GD7 er, at en opdeling af tidsplanen bør være mulig.  

• Vil GD1 og GD2, på baggrund af GD7’s funktionalitetsbeskrivelse reelt være i stand til 
at medvirke til en fase 1 prioritering af Datafordeler funktionalitet m.v. inden deadline 
for det endelige kravmateriale i GD7 udbuddet? Herunder en risiko for, at GD1 og GD2 
ikke er kommet langt nok i deres egen kravspecificeringsproces til at kunne indgå med 
tilstrækkelig kvalitet i arbejdet omkring GD7. 

• I det omfang GD1 og GD2 skal afsætte ressourcer til at indgå i en prioritering af fase 1 
af Datafordeler leverancen kan dette medføre en øget belastning, som nødvendigvis 
må påvirke delprogrammernes egne deadlines i negativ retning – herunder arbejdet 
med udarbejdelse af kravmateriale. 

• Kombinationen af, at GD1 og GD2 får en lidt senere start på udbudsfasen, at leveran-
cen i Datafordelerens fase 1 er forbundet med usikkerhed, og at specielt GD1 imple-
menteringerne udskydes ved at ”bufferen” på 3 mdr. tages i anvendelse gør, at der vil 
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være risiko for at Grunddataprogrammet samlet set ikke lever op til planen, med en 
forsinkelse af paralleldriftsfasen i GD1 og udfasningen af ESR. 

• I den nuværende implementeringsplan for GD1 er der kun indbygget meget begræn-
sede tolerancer. Til gengæld er 4. kvartal 2015 afsat som ”buffer” til opsamling af evt. 
forsinkelser. Dette kvartal tages allerede nu i brug i model 1, hvorfor GD1 som konse-
kvens heraf får en implementeringsplan uden indbyggede tolerancer. 

En konsekvens af denne model kan være, at nøglepersoner i GD1 og GD2 i en periode på 3-4 
uger i 2013 bliver nødt til at opprioritere kravspecificeringen ift. GD7. Dette vil betyde en til-
svarende udskydelse af deadline for kravspecificering i GD1 og GD2. 

2.1.3 Øvrige anbefalinger 

Der er behov for en meget tættere koordinering mellem de forskellige grunddataprogrammer 
– ikke mindst imellem GD1, GD2 og GD7. Der er behov for at få dette etableret i faste rammer 
med en fælles koordinering og opfølgning på afhængigheder, fælles udfordringer m.v. 

Der er behov for en meget tættere planlægning og koordinering af alle aktiviteter, som har 
berøringsflader til andre delprogrammer hhv. eksterne løsninger. Det drejer sig bl.a. om: 

• Præcisering af, hvad der skal bruges i tværgående regi. Vi bevæger os fra et konceptu-
elt niveau ned til et funktionelt niveau, hvor der er behov for tydelighed omkring hvad 
der skal bruges, hvem der leverer hvornår, og hvad deadline herfor er? 

• Hvornår skal de forskellige miljøer omkring Datafordeleren være tilgængelige for de 
enkelte delprogrammer og projekter? Udviklingsmiljø, testmiljøer og produktion. 

• Hvor mange testmiljøer er der behov for, hvem sikrer sammenhængende testdata i 
disse og hvordan koordineres anvendelsen af de forskellige testmiljøer? 

• Sammenhæng til eksterne testmiljøer – hvor og hvornår testes ændringer, som har 
konsekvens for disse (eksempelvis ejendoms- og adresseændringer ift. OIS og ESR)? 

Derudover er der behov for at få sikret en tværgående kvalitetssikring af de forskellige produk-
ter undervejs i forløbet, således at vi får sikret, at de forskellige delprogrammer ikke kun hæn-
ger sammen på konceptuelt niveau, men at dette også er tilfældet i forhold til de forskellige 
design og systemudviklinger. 

Endvidere er der en række afklaringsbehov, som der er behov for at få gennemført. Disse er 
nærmere beskrevet i kapitel 8, og drejer sig om følgende: 

• Et fælles sikkerhedskoncept. 

• Fælles serviceprincipper. 

• Struktur og krav til metadata. 

• Udstilling og anvendelse af hændelser. 

• Koncept omkring flow i dataanvendelse og ajourføring af data. 

• Proces og ansvar omkring services i Datafordeleren. 
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2.2 Løsningsmodeller 

2.2.1 Model 1: Revideret plan for Datafordeleren 

Model 1 har fokus på at beskytte Grunddataprogrammets business case bedst muligt gennem 
en faseopdelt og prioriteret plan for Datafordeleren, hvilket i hovedtræk betyder følgende 
ændringer ift. de oprindelige planer: 

• GD7 opdeler leverancen basisplatform (Registerplatform og Geodataplatform) i to fa-
ser, hvor fase 1 fokuserer på elementer, der er væsentlige for implementering af GD1 
og GD2. Fase 1 leveres senest 1. juni 2015 og fase 2 som oprindelig planlagt ultimo 
2015. 

• GD1 udskyder idriftsættelsen af Matriklen fra maj til september 2015 og som konse-
kvens heraf idriftsættelsen af Ejerfortegnelse og BBR fra september til november 2015. 

• Paralleldrift ift. GD1 fastholdes til at forløbe i 2016. 

• GD2 udskyder idriftsættelsen af adresseregistret fra januar til september 2015. 

 

Figur 1. Tidsplan ift. model 1 – Revideret tidsplan for Datafordeleren 

Fordele: 

• Grunddataprogrammets business case beskyttes ved at de store kvalitetsforbedringer 
gennemføres med en begrænset forsinkelse. 

• GD1 paralleldriftsfase inkl. ESR udfasning fastholdes. 

• Leverancen af basisplatformen i GD7 opdeles i to delleverancer, hvilket øger sikkerhe-
den for at rette funktionalitet er til stede og testet, inden implementeringen af grund-
data implementeres i større stil. 

• Model 1 giver en rimelig mulighed for at møde de krav, der må forventes at komme fra 
SKAT og KL/kommuner i forbindelse med de nye it-løsninger omkring ejendomsvurde-
ring m.v.   

Ulemper/Risici: 

• GD1s indlagte buffer i 4. kvartal 2015 tages i anvendelse. Dermed får GD1 en imple-
menteringsplan uden nævneværdige tolerancer indbygget, hvilket giver en meget risi-
kofyldt plan. 
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• Den senere implementering af Adresseregisteret kan betyde, at kommunernes opga-
ver med registrering og vedligeholdelse af adresser efter de nye principper forsinkes 
eller forlænges, således at denne opgave først kan afsluttes i 2016 mod oprindelig 
2015. 

• Adresseregisteret kan tages i anvendelse af CPR, CVR, SKAT og Danmarks Statistik fra 
ultimo 2015, hvilket er 6-9 mdr. senere end forudsat i de oprindelige planer. 

• Der er en risiko for, at leverandørerne på GD7 ikke kan opdele deres leverancer som 
forudsat i denne model, og at fase 1 ikke kan leveres juni 2015 som forudsat.  

• Tidsplanerne for GD1 og GD2 komprimeres og de tidsmæssige krav til datafordelerens 
leverancer skærpes. Dette reducerer tolerancer i leveranceplanen (fjerner den indbyg-
gede ”buffer” i GD1 på ét kvartal) og øger dermed risikoen for, at Grunddataprogram-
met samlet set ikke lever op til planen, med en forsinkelse af paralleldriftsfasen i GD1 
og udfasningen af ESR.  

Uafklarede forhold: 

• Hvornår og i hvilket omfang skal projektledere fra GD1/GD2 medvirke til faseopdeling af 
GD7´s kravspecifikation? 

• Hvilken funktionalitet har GD1/GD2 behov for i GD7´s fase 1? Det skal sikres at de nød-
vendige komponenter og funktioner er med i fase 1. 

• Hvilken betydning har Datafordelerens tidsplan for kommunernes opgaver vedr. nye 
adresser? Vil Kortforsyningen kunne bruges i en udvidet periode som interim element i 
den forbindelse? 

• Er de forskellige udviklingsaktiviteter hos KL/KOMBIT (nye applikationer til opkrævning 
af ejendomsskat m.v., tilretning af ESR m.v.) planlagt og igangsat, så de kan efterleve 
tidsplanen i model 1?  

• Hvornår skal kommunerne opsige ESR hos KMD? Andre tidsmæssige bindinger på ESR? 

2.2.2 Model 2: Plan for GD1 og GD2 forlænges 1 år 

Model 2 har fokus på en revideret plan for både GD1 og GD2 med udskydelse af paralleldrift ét 
år og betyder i hovedtræk følgende ændringer ift. de oprindelige planer: 

• GD7 fastholder den nuværende reviderede plan for leverancerne af basisplatformen  
(Registerplatform og Geodataplatform). 

• GD1 udskyder implementeringen af Matriklen fra maj 2015 til marts 2016 og som kon-
sekvens heraf implementeringen af Ejerfortegnelse og BBR til maj 2016.  
Paralleldrift ift. GD1 udskydes 1 år til at forløbe i hele 2017 (1. oktober er en vigtig dato 
for SKAT og kommuner i denne paralleldrift, hvorfor udskydelsen nødvendigvis bliver 
et helt år). ESR udfasningen udskydes tilsvarende 1 år til udgangen af 2017. 

• GD2 udskyder implementeringen af Adresseregistret fra januar 2015 til marts 2016 og 
som konsekvens heraf udskydes anvendelser af Adresseregister hos CVR, SKAT og 
Danmarks Statistik 1 år og anvendelsen af Adresseregister hos CPR ½ til 1 år. 
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Figur 2. Tidsplan ift. model 2 – GD7 fastholdes, GD1 og GD2 udskydes. 

Fordele: 

• GD7 kan uændret fastholde nuværende implementeringsplan. 

• GD1 og GD2 får mere luft i planerne, hvilket samlet set bør sikre en bedre kvalitet. 

Ulemper/Risici: 

• Grunddataprogrammets business case påvirkes negativt – både de interne udgifter til 
at holde program- og projektorganisation kørende i længere tid, og de indirekte udgif-
ter i relation til eksempelvis udskydelse af kommunernes forventede besparelse ved at 
ESR, bortfalder.  

• Er formentlig kritisk for forretningsprojekterne GD1 og GD2, idet hele grundlaget for 
de indgåede aftaler og dertil hørende business case påvirkes negativt. 

• Implementeringen af GD1 forsinkes op mod 1 år med de deraf følgende konsekvenser 
for de forskellige projekter og deres leveranceform. 

• GD1’s paralleldriftsfase inkl. ESR udfasning udskydes 1 år med deraf følgende konse-
kvenser for business case.  

• Implementeringen af GD2 forsinkes 1¼ år, hvilket har store konsekvenser for de for-
skellige adresseanvendere og ikke mindst for kommunernes opgaver med registrering 
og vedligeholdelse af adresser efter de nye principper. 

• Grundlaget for de indgåede aftaler mellem myndigheder inkl. dertil knyttet business 
case og finansiering bortfalder delvist, idet der ændres grundlæggende i forudsætnin-
gerne herfor. 

• Forsinkelse på minimum ét år. Kan blive mere end ét år, fordi Datafordelerens reelle 
funktionalitet først stilles til rådighed efter 2015.  

• Risiko for at Datafordelerens kommende funktionalitet ikke svarer til forventningerne 
hos GD1 og GD2, fordi Datafordelerens funktionalitet først ligger klar som én samlet 
leverance samtidig med, at specielt GD1 skal til at anvende denne i produktion. Der er 
derfor risiko for, at GD1 vil blive yderligere forsinket – enten ved at man må vente på 
funktionaliteten i Datafordeleren, eller ved udvikling af anden alternativ løsning. 

• Model 2 kan ikke være klar til at møde de krav, der må forventes at komme fra SKAT 
og KL/kommuner i forbindelse med de nye it-løsninger omkring ejendomsvurdering 
m.v. 
Der ligger derfor her en risiko for, at der bliver behov for at ændre væsentligt i de eksi-
sterende løsninger (ESR m.m.) midt i omlægningsperioden. 
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2.2.3 Mulige elementer i en interim infrastruktur 

En løsning med en interim infrastruktur som et samlet alternativ til Datafordeleren har været 
vurderet i analysen her. Resultatet heraf er, at dette ikke vurderes som et realistisk alternativ 
til Datafordeleren – dertil er afstanden mellem Datafordeleren og de nuværende distributions-
løsninger for stor. 

Når der i denne analyse tales om interim infrastruktur, skal det derfor ses i relation til Model 
1’s faseopdeling af Datafordelerens etablering af Registerplatform og Geodataplatform, hvor 
faseopdelingen foretages for at imødekomme GD1’s og GD2’s behov, så tidligt som muligt. 
Interim infrastrukturen skal ses som muligheder for at afhjælpe eventuel manglende eller for-
sinket funktionalitet i fase 1 leverancen. 

Interim løsninger skal findes som eksisterende funktionalitet i, eller simple tilføjelser til de 
nuværende løsninger. Afklaringen af, om AWS, OIS og Kortforsyningen, eller andre eksisteren-
de systemer, kan anvendes som interim infrastruktur, afhænger helt af kravene til interim 
elementerne. 

I den forbindelse er der forskellige forhold, som skal iagttages: 

• Før det overhovedet bliver muligt at analysere om AWS, OIS, Kortforsyningen eller an-
dre systemer vil kunne anvendes i en interim infrastruktur, skal GD1’s og GD2’s af-
hængigheder til Datafordeleren beskrives på krav niveau og inddeles i fase 1 og fase 2 
funktionalitet.  

• Da kravbeskrivelsen i forhold til faseopdelingen skal ske inden GD1 og GD2 har færdig-
gjort deres respektive kravspecifikationer, kan der fremkomme krav på et for sent 
tidspunkt til at blive medtaget i fase 1. 

• Om der er reelle muligheder for en interim infrastruktur, kan ikke afgøres uden en me-
re dybdegående analyse. Umiddelbart ser det ud til at Kortforsyningen kan bringes i 
anvendelse på to områder:  
� Udstilling af metadata, idet Kortforsyningen har dedikerede metadata services til 

udstilling af metadata om data. 
� Spatial søgning, målrettet GD1’s og GD2’s anvendelse hos Kortforsyningen. 

• Uanset hvilke systemer der skal anvendes som interim infrastruktur, vil den mest far-
bare vej formentlig være, at de nuværende løsninger kan anvendes uden ændring af 
det nuværende indhold. Dvs. at udvidelser begrænses til øget opdateringssekvens, nye 
data som ikke påvirker den eksisterende løsning, ny funktionalitet som supplement til 
eksisterende etc. 

Såfremt AWS, OIS eller Kortforsyning skal indgå i en interim løsning, giver migreringen til Data-
fordeleren yderligere kompleksitet: 

• En fordel ved migreringen er, at den fremadrettede drift af en interim løsning vil ske 
inden for Datafordelerens rammer og ansvar. Ulempen er, at eventuelle tilretninger vil 
skulle gennemføres både i den migrerede løsning og i den oprindelige løsning. 

• Migreringen må antages at medføre et kraftigt træk på begrænsede kerneressourcer 
både hos myndigheder og hos den valgte leverandør, grundet den samtidige drift af en 
eksisterende, migreret og ny distributionsløsning.  

• Ændres der i de nuværende snitflader – eksempelvis ift. OIS – skal vi være opmærk-
somme på, at dette ikke er helt uproblematisk. Der er indgået kontrakter med en ræk-
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ke OIS leverandører ift. den nuværende løsning, og skal der ændres heri, skal det vars-
les i god tid. 

Det er med andre ord ikke uden konsekvenser at anvende interim løsninger, hvorfor konse-
kvenserne bør overvejes nøje og holdes op mod alternativerne. 
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3. GD1 Ejendomsdataprogrammet 

3.1 Forretningsmål og strategi 

Ejendomsdataprogrammets grundidé er, at oplysninger om fast ejendom samles i autoritative 
grunddataregistre: Matriklen, Ejerfortegnelsen og BBR. I den sammenhæng er det nødvendigt 
at der gennemføres en række opgavemæssige omlægninger og kvalitetsforbedringer af ejen-
domsdata, således at ejendomsbeskatningen fremover kan baseres direkte på grunddataregi-
strenes oplysninger.  

Ejendomsdataprogrammet skal ses i sammenhæng med at KL/KOMBIT moderniserer de dele af 
ESR, som anvendes til beregning og opkrævning af ejendomsskat og bidrag. De nye kommuna-
le løsninger skal hente data i grunddataregistrene. Dermed bortfalder behovet for vedligehol-
delse af grunddata i kommunale registre (ESR m.v.), idet ejendomsskattesystemer og andre 
fagsystemer fremover via Datafordeleren henter grunddata ved kilden. 

Her er timingen vigtig, fordi GD1’s business case forudsætter, at moderniseringen af Matriklen, 
BBR og Ejerfortegnelsen sker parallelt, således at kommunernes skift fra ESR til grunddataregi-
strene via Datafordeleren sker samlet.  

Ejendomsdataområdet vil få et kvalitetsløft, ved at Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen og Ting-
bogen vil anvende et fælles ejendomsbegreb. Denne harmonisering af grunddata i de autorita-
tive registre vil betyde, at det i modsætning til i dag vil være muligt at kombinere oplysninger 
fra flere registre uden krav til særlige faglige kompetencer, i det man altid vil få samme svar på 
en forespørgsel på ejendomsdata, uanset hvilken indgangsvinkel der benyttes i forespørgslen. 

Herudover vil programmet være grundlaget for omfattende effektiviseringer af alle områder i 
den offentlige og private sektor, der anvender oplysninger om fast ejendom. En række manuel-
le kontroller og processer vil forsvinde, fordi oplysningerne uden videre kan genbruges og ind-
gå i komplekse digitale samspil. 

Grunddataprogrammets delaftale 1 fastlægger og giver en overordnet beskrivelse af de opga-
ver, som Ejendomsdataprogrammets aftalepartnere er forpligtet til at gennemføre.  GD1’s 
aftalegrundlag (delaftale 1 er gengivet i bilag 1) skal sikre at der etableres en sammenhængen-
de ejendomsdatainfrastruktur, hvorfra harmoniserede og kvalitetsforbedrede oplysninger om 
landets faste ejendomme stilles til rådighed for offentlige og private dataanvendere på en ef-
fektiv og sikker måde.  

GD1’s aftalegrundlag omfatter 15 aftalepunkter: 

Aftalepunkter 
Projekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

GD1.a Matriklens udvidelse X X X X D D    D D  D   
GD1.b Udvidelse af BBR          D D D D  D 
GD1.c Ny ejerfortegnelse + tilpasning eTL     D D D  D    D  D 
GD1   SKAT – Udstilling af vurdering             D D D 
GD1  Kommunal opkrævning (ESR afløser)             D D  

Figur 3. De enkelte projekters medvirken til opfyldelse af delaftalens aftalepunkter.  
Et ”D” angiver, at Datafordeleren, eller tilsvarende funktionalitet implementeret 
 andet sted, er en forudsætning for indfrielse af aftalepunktet. 
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Tabellen ovenfor dokumenterer, at Ejendomsdataprogrammet kræver en sammenhængende 
infrastruktur, som dels understøtter behovet for at fordele og kombinere en række grunddata i 
forbindelse med dannelse og forandringer af fast ejendom, dels gør det muligt at stille disse 
ejendomsdata til rådighed for offentligheden via effektive og sikre nettjenester. 

Datafordeleren er med tilhørende registerplatform og geodataplatform helt afgørende herfor. 
Dette gælder både ift. læsning af andre grunddata, ajourføring af egne grunddataregistre og 
ved udstilling af data til brug for de mange dataanvendere inden for både det offentlige og det 
private.  Her er hensynet til kommunerne særligt vigtigt, idet planlagte moderniseringer af 
kommunale forretningssystemer forudsætter, at oplysninger om fast ejendomme og deres 
ejere er tilgængelige. 
 

3.2 Implementeringsplan 

Ejendomsdataprogrammets implementeringsplan er etableret på baggrund af Datafordelerens 
oprindelige plan med en fuldt implementeret driftsplatform med udgangen af 2014. 

 

Figur 4. Implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet (GD1)  
sammenholdt med den oprindelige plan for Datafordelerens implementering 

Ejendomsdataprogrammet indeholder tre hovedprojekter, hvor hovedtidslinjen er: 
• Matriklens udvidelse sættes i produktion maj 2015. Forud for denne idriftsættelse er 

der gennemført et større ”vaskeprogram”, hvor ejendomme i Tingbogen, ESR, BBR og 
Matriklen er sammenkørt og tildelt en fælles entydig nøgle, der hvor det med sikker-
hed er tale om samme ejendom. 

• Den ny Ejerfortegnelse inkl. tilretninger i Tingbogen samt BBR’s omlægning til at an-
vende Matriklens ejendomsbegreb til erstatning for ESR’s ejendomsbegreb idriftsættes 
ultimo september 2015. 

• 4. kvartal 2015 er en indlagt ”buffer” i planen til brug for opsamling af evt. forsinkelser. 
• Hele 2016 anvendes til paralleldrift mellem de nye grunddataregistre og den ”gamle 

verden” med ESR og udstilling af data via OIS. Det er også denne periode, som anven-
des til at såvel offentlige som private anvendere af ejendomsdata kan skifte til det nye 
fælles ejendomsbegreb og de dertil hørende grunddataregistre. 

• Paralleldriften afsluttes med udgangen af 2016, og kommunerne ophører med at regi-
strere ejendomsdata i ESR. 

Udover de tre hovedprojekter inden for Ejendomsdataprogrammet er der to andre projekter af 
betydning for at kommunerne ophører med at vedligeholde ESR: 
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• KL/KOMBIT udvikler appikationer til erstatning for ESR funktionalitet i forbindelse med 
opkrævning af ejendomsskatter, bidrag vedr. ejendommen m.v. Disse applikationer 
anvender de forskellige grunddataregistres udstillingsservices på Datafordeleren – 
primært Ejerfortegnelse, Matrikel, BBR, Ejendomsvurdering og Adresseregister. 

• SKAT har en mindre opgave med at udstille ejendomsvurderinger via Datafordeleren. 

I forhold til Datafordelerens tidsplan forventer Ejendomsdataprogrammet, at udvikling af ser-
vices m.v. kan startes i løbet af 3. kvartal i 2014, at integrationstest af disse, hændelser m.v. 
kan gennemføres fra 4. kvartal 2014, samt at der er et funktionsdygtigt produktionsmiljø fra 
marts 2015. 

Der er således en konflikt mellem GD1’s implementeringsplan og forsinkelsen af Datafordele-
ren med alvorlige konsekvenser for Ejendomsdataprogrammet. 

3.3 Rammer og forudsætninger 

GD1 bygger på en række grundlæggende rammer og forudsætninger: 

• Høj prioritering af sikker drift i både udviklings- og migreringsprocessen. Som konse-
kvens heraf er implementering som et ”samlet big bang” ikke en mulighed. 

• Som følge af denne trinvise idriftsættelse, vil der være behov for interim løsninger i en 
overgangsfase – eksempelvis spejling af ejerforhold fra den nye Ejerfortegnelse til ESR, 
hvor der samtidig lukkes for opdatering af disse data via ESR-brugerfladen. 

• Der skal være både en hændelsesmæssig og funktionel tværgående sammenhæng 
mellem de nye autoritative registre – Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR samt Adresse-
registeret (GD2) til erstatning for ESR’s registerdel. Datafordeleren er her en afgørende 
forudsætning for denne sammenhæng. 

• Matriklens udvidelser skal implementeres inden BBR 2.0 kan idriftsættes, idet BBR skal 
omlægges til de nye ejendomsbegreber implementeret i Matriklen. 

• Adresseregistret (GD2) skal være implementeret inden BBR 2.0 kan idriftsættes. Med 
BBR 2.0 forsvinder adressedata fra BBR, hvorfor det erstattende register skal være im-
plementeret. 

• Kommunernes nye applikationer/klienter til erstatning af ESR’s funktionalitet m.v. skal 
være udviklet og implementeret inden paralleldrift kan igangsættes. 

• Paralleldrift mellem ESR m.m. og de nye grunddataregistre svarende til et ”årshjul”. 
Dette i høj grad af hensyn til kravet om sikker drift af SKAT’s opgaver med ejendoms-
vurdering og kommunernes opgaver med opkrævning af ejendomsskat m.v. 

• Paralleldrift mellem ESR, OIS m.m. og de nye grunddataregistre på mindst ét kalender-
år, således såvel offentlige som private anvendere af grunddata får en reel mulighed 
for at omlægge deres systemer til de nye services. 

• Der vil være ændrede kommunale arbejdsgange og opgaver - primært indenfor ar-
bejdsområderne beregning og udskrivning af ejendomsskatter og registreringer i BBR. 
Implementering af disse ændrede arbejdsgange skal prioriteres højt. 

• Foruden gevinsterne, som er indeholdt i GD1’s egen business case, er der uden for 
business casen en ikke uvæsentlig besparelse hos kommunerne ved bortfaldet af 
driftsomkostningerne til ESR. 
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3.4 Implikationer ved status quo 

Såfremt planerne for GD1, GD2 og GD7 forsætter uden eller begrænset koordinering og sam-
ordning og med en stor forsinkelse på GD7, vil de væsentligste implikationer for GD1 være: 

• Forudsætningerne for GD1’s aftalegrundlag (delaftale 1) ændres, inkl. dertil knyttede 
business case og finansiering. 

• Business case påvirkes negativt, idet der vil være ekstra udgifter til at holde program- 
og projektorganisationer kørende i længere tid og gevinstrealiseringen udskydes. Hertil 
kommer udskydelse af en evt. driftsbesparelse på ESR, som ligger uden for business 
casen.  

• Forsinkelse ift. GD1’s implementeringsplan på minimum ét år, kan blive mere end ét 
år, fordi Datafordelerens reelle funktionalitet først stilles til rådighed efter 2015.  

• Stor risiko for at Datafordelerens kommende funktionalitet ikke opfylder GD1’s krav til 
hændelses- og datafordeling. GD1 vil dermed blive yderligere forsinket – enten ved at 
GD1 afventer funktionaliteten i Datafordeleren eller ved udvikling af alternativ løsning. 

• Kravspecifikation og udbudsmateriale, som efter planen skal være klar januar 2014, vil 
ikke kunne færdiggøres, dels pga. de manglende afklaringer beskrevet i dette doku-
ments kapitel 8, dels pga. manglende mulighed for at kravstille ift. kravspecificerin-
gen/udbuddet eksterne snitflader tilstrækkeligt præcist. 

• En række kontraktforhold på ESR, BBR m.fl. kan muligvis påvirke negativt: 
� Forlængelse kan medføre at kommunerne skal afholde nye ”ESR-udbud” fordi 

driftsaftaler udløber. 
� Kommunernes driftsaftaler på ESR skal opsiges. Dette skal ske med stor sikkerhed, 

så man ikke risikerer at skulle genoptage en forhandling om forlænget drift som 
konsekvens af en senere udskydelse af Datafordeleren.  
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4. GD2 Adresseprogrammet 

4.1 Forretningsmål og strategi 

Bedre grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger er først og fremmest et 
forretningsprojekt. Der bruges mange ressourcer både i det offentlige og det private på at regi-
strere adresser, som det offentlige allerede har. Samtidig viser erfaringerne, at der sker fejl, 
som koster tid og penge, og som i en ulykkessituation kan have alvorlige konsekvenser. 

Adresseprogrammet skal: 
• Danne et fælles grundlag for effektiv digital forvaltning – fx som grundlag for digitale 

selvbetjeningsløsninger. 
• Bidrage til virksomhedernes konkurrencedygtighed, vækst og innovation – fx i form af 

bedre logistik og GPS-systemer. 
• Være en entydig reference for politi, ulykkes- og kriseberedskab m.v. – fx ved færre fejl 

når brand, politi og ambulance rykker ud. 

Kommunerne har i den forbindelse en ikke ubetydelig opgave i at få fastsat supplerende adres-
ser i en række områder, hvor der i dag er ingen eller få officielle adresser. Herudover vil nye og 
skærpede krav til datakvalitet og aktualitet, samt forventningen om at eventuelle fejl og mang-
ler rettes hurtigt, betyde at kommunernes samlede myndighedsopgave vokser.  

I dag anvender kommunerne op til seks forskellige it-systemer for at registrere et vejnavn eller 
en adresse korrekt. Før at gøre opgaven praktisk mulig, vil Adresseprogrammet udvikle enklere 
og bedre it-værktøjer i form at et nyt adresseregister med tilhørende brugerklienter, som inte-
grerer adressedannelsen med kortdata, således at hele opgaven kan løses ét sted. Herefter kan 
de øvrige, ældre it-systemer udfases.  

Der er alt i alt anslået et ekstra ressourcebehov i den kommunale adressemyndighed på 40 
årsværk. En væsentlig forudsætning herfor er, at de nye it-værktøjer er udviklet og implemen-
teret. Er dette ikke tilfældet vil opgaveomfanget vokse væsentligt og de aftalte forbedringer 
kan i praksis ikke gennemføres. 

Adresser og tilhørende it-værktøjer vil - udover selve adresseanvendelsen – også understøtte 
tidlig registrering til anvendelse i matrikulære forandringer m.v. (Ejendomsdataprogrammet) 
hhv. for forsyningsselskaber, beredskab m.v. så disse har en GPS-kodet adresse på byggeplad-
sen, selv om der ikke er flyttet folk ind endnu.   

Delaftalen som ligger bag Adresseprogrammet omfatter således såvel en forbedring af data-
grundlaget og etableringen af en sammenhængende infrastruktur, der sikrer ajourføringen af 
adresserne, samt at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og 
sikker måde.  

Aftalegrundlaget er vedlagt som bilag 2 og omfatter 11 aftalepunkter: 
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Aftalepunkter 
Projekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

11
 

GD2.a Administrative inddelinger D  D D D   D D D D 
GD2.b Stednavne       D    D 
GD2.c Adresseregister D  D D D D ?    D 
GD2.d Adressetjenester D D   D  D    D 
GD2.h CPR adressegrundlag  D   D       
GD2.i CVR adressegrundlag  D          
GD2.j SKAT adressegrundlag  D          

Figur 5. De enkelte projekters medvirken til opfyldelse af delaftalens aftalepunkter. 
Et ”D” angiver, at Datafordeleren er en forudsætning for indfrielse af aftalepunktet. 

 

Som det fremgår ovenfor, kræver Adresseprogrammet en sammenhængende infrastruktur, 
som dels gør det muligt at integrere en række grunddata tæt i selve adressedannelsen, dels 
gør det muligt at tilbyde disse adressedata til andre registre og brugere via effektive og sikre 
nettjenester.  

Datafordeleren er med tilhørende registerplatform og geodataplatform helt afgørende herfor. 
Dette gælder både ift. de nye it-værktøjer til ajourføring af adressedata og ift. udstilling af data 
til brug for de mange dataanvendere inden for både det offentlige og det private.   

4.2 Implementeringsplan 

Adresseprogrammets implementeringsplan er etableret på baggrund af Datafordelerens op-
rindelige plan med en fuldt implementeret driftsplatform med udgangen af 2014. 

 

Figur 6. Implementeringsplan for Adresseprogrammet (GD2)  
sammenholdt med den oprindelige plan for Datafordelerens implementering 

Adresseprogrammet indeholder en række projekter, hvor hovedtidslinjen er: 
• Adresseregistret sættes i produktion fra starten af 2015, så de nye it-værktøjer til brug 

for kommunens adressemyndighed er klar til de nye driftsopgaver. 
• Services til udstilling af adresser (”AWS 5”) implementeres marts 2015, så disse er klar 

til at de forskellige store adresseanvendere skal omlægge deres systemer fra at anven-
de egne adresser til at anvende adresseregistrets adresser. 
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• CVR, SKAT og Danmarks Statistik overgår til adresseregistret medio 2015. 
• CPR overgår til adresseregistret medio 2015. 

Distrikter og stednavne (DAGISys / DSSys) idriftsættes via ”Kortforsyningen” i en første version 
februar 2014. Når adresseregistret er implementeret fra starten af 2015 omlægges DAGI til at 
integrere med dette. Denne omlægning idriftsættes marts 2015. 

Løsningsarkitektur ift. Adresseregistret er udarbejdet og er under tværgående kvalitetssikring i 
GD1 og GD2. Kravspecifikation m.m. som del af udbudsmateriale til brug for udbud februar 
2014 er igangsat. I den forbindelse er der behov for en række af de afklaringspunkter, som er 
beskrevet i kapitel 8, idet krav i forhold til disse skal med i udbudsmaterialet.  

I forhold til Datafordelerens tidsplan forventer Adresseprogrammet således, at udvikling af 
services m.v. kan gennemføres i 2. halvår af 2014, at integrationstest af disse, hændelser m.m. 
kan gennemføres i 4. kvartal 2014 samt at der er et funktionsdygtigt produktionsmiljø fra star-
ten af 2015. 
Der er således en stor konflikt her, med alvorlige konsekvenser for Adresseprogrammet. 

4.3 Rammer og forudsætninger 

GD2 bygger på en række grundlæggende rammer og forudsætninger: 

• Med hjemmel i BBR-loven etableres et egentligt, autoritativt adresseregister, og data 
herfra bruges som grundlag for registreringen i øvrige registre og løsninger, fx i CPR og 
CVR.  

• Konsekvensen heraf er, at den nuværende adressebestand skal suppleres og udvides. 

• Aktualiteten af adressedata skal øges, og eventuelle fejl og mangler skal rettes hurtigt. 

• En forudsætning herfor er, at nye og bedre it-værktøjer i form af et nyt adresseregister 
med tilhørende brugerflade er udviklet og implementeret. 

• Et stednavnesystem (SDsys) etableres. Alle myndigheder og private virksomheder har 
adgang til oplysningerne, som koordineres med adresseregisterets vejnavne og adres-
ser. 

• Danmarks administrative geografiske inddeling (DAGIsys) udbygges som et grundregi-
ster, hvori relevante myndigheder vedligeholder data. Adressers og stednavnes belig-
genhed i administrative enheder og inddelinger afledes automatisk ud fra DAGIsys. 

• Alle data stilles frit til rådighed for offentlige og private it-løsninger og –produkter. 

• Der skal være både en hændelsesmæssig og funktionel tværgående sammenhæng 
mellem de nye autoritative registre – Adresseregister, Administrative inddelinger, 
Stednavne, Matriklen og BBR. Datafordeleren er her en afgørende forudsætning for 
denne sammenhæng. 

• Adresseregistret skal være implementeret inden BBR 2.0 kan idriftsættes. Med BBR 2.0 
forsvinder adressedata fra BBR. 

• CVR, SKAT, Danmarks Statistik samt CPR’s overgang til anvendelse af de autoritative 
adresser forudsætter at det nye Adresseregister med tilhørende udstillingsservices 
(AWS5) er implementeret. 

4.4 Implikationer ved status quo 

Såfremt planerne for GD1, GD2 og GD7 forsætter som hidtil med begrænset koordinering og 
samordning og med en stor forsinkelse på GD7, vil de væsentligste implikationer for GD2 være: 
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• Forudsætningerne for GD2’ aftalegrundlag (delaftale 2) ændres, inkl. dertil knyttede 
business case og finansiering.  

• Business case påvirkes negativt, idet gevinstrealiseringen forsinkes i op til 2 år, hvortil 
kommer at der vil være ekstra udgifter til at holde program- og projektorganisationer 
kørende i længere tid.  

• Kommunernes udvidede arbejdsopgaver i relation til supplering, udvidelse og vedlige-
holdelse af adresser besværliggøres væsentligt, eller skal alternativt udskydes i op mod 
2 år ift. den nuværende plan.  

• Forsinkelse ift. GD2’s implementeringsplan på op mod 2 år, kan blive mere end 2 år, 
fordi Datafordelerens reelle funktionalitet først stilles til rådighed efter 2015.  

• Stor risiko for at Datafordelerens kommende funktionalitet ikke opfylder GD2’s krav til 
hændelses- og datafordeling. GD2 vil dermed blive yderligere forsinket – enten ved at 
GD2 afventer funktionaliteten i Datafordeleren eller ved udvikling af alternativ løsning. 

• Kravspecifikation og udbudsmateriale, som efter planen skal være klar januar 2014, vil 
ikke kunne færdiggøres, dels pga. de manglende afklaringer beskrevet i dette doku-
ments kapitel 8, dels pga. manglende mulighed for at kravstille de ift. kravspecificerin-
gen/udbuddet eksterne snitflader tilstrækkeligt præcist. 
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5. GD7 Datafordeler 

5.1 Funktionalitet og strategi 

Etableringen af den fællesoffentlige Datafordeler har fokus på at løfte opgaven vedrørende 
tilgængelighed af data, ved at sikre høje oppetider, ensartede tekniske grænseflader og et sted 
hvor man finder og henter de offentlige Grunddata. Myndigheder og virksomheder, der bruger 
Grunddata, skal kunne modtage disse hurtigt og pålideligt.  
Samtidig kan der spares penge i den offentlige sektor ved at distribuere Grunddata ad en fæl-
les kanal fremfor ad flere forskellige. Datafordeleren erstatter altså de eksisterende distributi-
onsløsninger, herunder Kortforsyningen (landkort og geografi), CVR og selskabsdistributionen 
(virksomheds- og selskabsdata), CPR distribution (persondata) og OIS/AWS (adresser og ejen-
domme). 

Overordnede principper for Datafordeleren: 

• Alle Grunddata opbevares og distribueres via Datafordeleren og Datafordeleren kan 
også anvendes til at distribuere andre relevante data end Grunddata. 

• Opdatering af Grunddata sker fortsat gennem Registermyndighedens grænseflader. 
Registermyndigheden skal til Datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi 
af Grunddata med en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for ak-
tualitet. 

• Eksisterende dataansvar er uændret, og Registermyndighederne sikrer udviklingen af 
specifikationer af Tjenester til udstilling på Datafordeleren. Tværgående databeskrivel-
ser udarbejdes i samarbejde af de relevante Registermyndigheder. 

• Datafordeleren distribuerer data via Online-opslag, hændelser og fil-distribution til bå-
de offentlige og private brugere. 

• Datafordeleren giver adgang til Grunddata via standardiserede aftaler. 

Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler 
har ret til at anvende data i Datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt hente 
disse data uden yderligere omkostninger. 
Den funktionalitet, der skal tilbydes af en fællesoffentlig Datafordeler kategoriseres i forhold til 
forretningsorienterede komponenter og mere infrastrukturrelaterede komponenter. Beskrivel-
sen af indhold i komponenterne findes i bilag 4.  

Forretningsorienterede komponenter 
• Accounting/Statistik 
• Abonnement/Hændelser 
• Administration af Datafordeler 
• Selvbetjening/abonnent-initieret udtræk 
• Tjenestehåndtering 

Basisinfrastruktur og Basisplatform komponenter 
• Brugerstyring 
• Autentifikation 
• Adgang/Profiler håndtering 
• Håndtering og distribution af hændelser 
• Filtrering 
• Switchboard  
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• Service/forespørgsel validering 
• Metadata 
• Tjenestelag til datadistribution 
• Fildistribution 
• Datalag 
• Opdatering af data i Datafordeler 
• Skalering / performance 
• Logning og monitorering  
• Transformation 
• Synkronisering med Registre 

5.2 Implementeringsplan 

I forhold til de oprindelige planer har Datafordeleren måtte revidere sin tidsplan i juni 2013. 
Det medfører en idriftsættelse af basisinfrastrukturen 12 måneder senere end forventet. Årsa-
gen hertil er en kombination af senere igangsættelse af kravspecifikationsarbejdet og fordi den 
valgte udbudsform - konkurrencepræget dialog - er tidskrævende. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at nedenstående reviderede tidsplan er et dialog-
emne i forhandlingerne med leverandørerne og fastlægges derfor endeligt ved indgåelse af 
kontrakten med leverandøren. 

 

Figur 7. Revideret Implementeringsplan for Datafordeler (GD7) 

• Basisinfrastruktur består af netværk (Lan, WAN, switches, routere, kabler), storage 
(databaseservere, SAN), operativsystemer, basissoftware, herunder styresystemer, 
m.v.  

• Basisplatform - omfatter den fælles funktionalitet, som anvendes af såvel Geodata-
platformen som Registerplatformen. 
� Registerplatform - Den del af Platformen, der omfatter specifik funktionalitet til 

distribution af strukturerede data. 
� Geodataplatform - Den del af Platformen, der omfatter specifik funktionalitet til 

distribution af geografiske data. 

• Konsolideret platform - Leverandøren konsoliderer de tjenester/services, der er nød-
vendige for at distribuere Kortforsyning, OIS/AWS-data på Platformen. 
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• Udvidet platform - Den udvidede platform indeholder etablering, abonnement og di-
stribution af hændelser, hvor der skelnes mellem datanære hændelser og forret-
ningsmæssige hændelser. Endvidere indeholder den udvidede platform dynamisk 
sammensætning af grunddata på tværs af datakilder, samt et udviklingsrammeværk 
der skal tage hånd om styrings-, rettigheds- og systemmæssige behov i relation til di-
stribution af grunddata.  

Datafordelen er i udbud i perioden frem til begyndelsen af maj 2014, og den samlede leveran-
ce er opdelt i en række delleverancer: 

• Delleverance 0: Etablering af basisinfrastruktur 

• Delleverance 1: Migrering af eksisterende distributionssystemer (KF, OIS/AWS) 

• Delleverance 2-3: Udvikling af fremtidig register- og geodataplatform 

• Delleverance 4-5: Etablering og konsolidering af fremtidig KF, OIS/AWS 

• Option 1: Etablering af CPR 

• Option 2: Etablering af CVR 

• Option 3: Udvidet platform (hændelser, linked data mm)    

Det faktum, at udbuddet er dialogbaseret, giver mulighed for at justere på noget af indholdet i 
leverancerne. Det endelige tilbud fra leverandørerne modtages første efter sidste dialogrunde. 
Der er altså mulighed for at modne og præcisere noget af indholdet i udbuddet igennem dialo-
gen med leverandørerne.  
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6. GD1 og GD2 krav til datafordeler 

6.1 Overblik 

GD1 og GD2 har en række forventninger til Datafordeleren i relation til både funktionalitet og 
de udstillede grunddata og hændelser. Disse forventninger er beskrevet i dette kapitel og un-
derbygges af arkitekturen beskrevet i bilag 3. 
Forventningerne er opgjort i forhold til de forskellige projekter inden for de to delprogrammer 
samt i forhold til de eksterne anvendere. 

Bemærk: Behovene beskrevet i dette kapitel er frembragt gennem to workshops afholdt i ana-

lyseperioden. Da projekternes løsningsarkitekturer er under tværgående kvalitetssikring, og 

først forventes godkendt primo november 2013, er der ikke tale om et endeligt og godkendt 

grundlag. Det må dog forventes at være retvisende nok som grundlag for denne analyse. 

6.2 Krav til funktionalitet i Datafordeler 

Krav til funktionalitet – forskellige typer af services er angivet i tabellen nedenfor. Som det 
fremgår heraf, er det stort set samtlige projekter, som har brug for den opstillede funktionali-
tet.  
 

 
Funktioner 

 
 
 
 

Projekter 

1 
– 

Se
rv

ic
e 

if
t.

 é
t 

re
gi

st
er

 

2 
– 

Se
rv

ic
e 

if
t.

 f
le

re
 r

eg
is

tr
e 

3 
– 

D
at

as
et

 (
al

le
 f

o
re

ko
m

st
er

) 

4 
– 

Sp
at

ia
l s

ø
gn

in
g 

5 
– 

Sø
gn

in
g 

if
t.

 1
 r

eg
is

te
r 

6 
– 

Sø
gn

in
g 

if
t.

 f
le

re
 r

eg
is

tr
e 

7 
– 

U
d

se
n

d
e 

h
æ

n
d

el
se

r 

8 
– 

M
o

d
ta

ge
 h

æ
n

d
el

se
r 

9 
– 

U
d

vi
kl

in
g 

af
 s

er
vi

ce
s 

GD1.a Matriklens udvidelse X X X X X X X  X 
GD1.b Udvidelse af BBR X X X X X X X X X 
GD1.c Ny ejerfortegnelse og tilpasning eTL X X X X X X X X X 
GD1    SKAT – Udstilling af vurdering X X X X X X X  X 
GD1    SKAT – anvendelse af ejendomsdata X X X X X X  X  
GD1    Kommunal opkrævning (ESR afløser) X X X X X X  X  
GD1    Offentlige anvendere af ejendomsdata X X X X X X  X  
GD1    Private anvendere af ejendomsdata  X X X X X X  X  

GD2.a Administrative inddelinger X  X X X  X X X 
GD2.b Stednavne X   X X  X X X 
GD2.c Adresseregister X X  X X   X  
GD2.d Adressetjenester X  X X  X X X X 
GD2.h CPR adressegrundlag X X X     X  
GD2.i CVR adressegrundlag X X  X X X  X  
GD2.j SKAT adressegrundlag X X  X X X  X  
GD2    Øvrige anvendere af adressedata X X X X X X  X  

Figur 8. De enkelte projekters krav/forventninger til funktionalitet i Datafordeleren 
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De 9 funktionsområder er defineret som følger: 

1. Service ift. ét register. 
Services som viser data udelukkende hentet fra ét register – eksempelvis oplysninger 
fra BBR om en given ejerlejlighed. 

2. Services ift. flere registre. 
Sammensatte services, som kombinerer data fra flere registre – eksempelvis data fra 
Matrikel, Ejerfortegnelse, BBR og Adresseregister ud fra opslag med BFE-nummer. 

3. Dataset – Alle forekomster. 
Mulighed for udtræk af hele datasæt – eksempelvis et matrikeludtræk. 

4. Spatial søgning. 
Søgning på geoobjekter fra flere forskellige registre – eksempelvis matrikelflader, byg-
ningers geokodning og adressepunkter. 

5. Services til søgning ift. ét register. 
Søgning på forekomster i ét register, dvs. opslag som anvender andet end entydige 
nøgler som inputparameter – eksempelvis (dele af) et matrikelnummer.  

6. Services til søgning ift. flere registre. 
Søgning på forekomster i flere registre, dvs. opslag som anvender andet end entydige 
nøgler som inputparameter – eksempelvis (dele af) et gadenavn kombineret med et di-
strikt. 

7. Udsende hændelser. 
Mulighed for aflevering af hændelser til hændelsesfordeler. 

8. Modtage hændelser. 
Mulighed for gennem et abonnement at modtage hændelser fra hændelsesfordeler. 

9. Udvikling af services (på Datafordeleren). 
Projektet har ansvaret for at etablere udstillingsservices på Datafordeleren. 

 
I forhold til Datafordelerens udbudsmateriale omfatter ovenstående følgende hovedpunkter 
(jf. Bilag 4): 

• Abonnement (men blot i en simpel form). 
• Tjenestehåndtering. 
• Håndtering og distribution af hændelser. 
• Metadata. 
• Tjenestelag til datadistribution. 
• Fildistribution. 

 
Derudover er der naturligvis en række ikke-funktionelle krav i relation til bl.a. sikkerhed, men 
disse er uden for scope af dette kapitel. 
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6.3 Krav til data i Datafordeler 

6.3.1 Grunddata 

Krav til grunddata fra andre registre er angivet i tabellen nedenfor. Der er tale om forventet 
databehov ud fra de p.t. ikke godkendte løsningsarkitekturer. 

Ideelt set hentes alle disse grunddata gennem en service i Datafordeleren. Der er i tabellen 
ikke taget stilling til, hvorvidt data kan fremskaffes fra alternativ kilde i en interim periode. 

I tabellen er der angivet et ”A” der, hvor projekterne forventer aktuelle data - det som i Data-
fordeler udbuddet benævnes ”realtid eller næsten realtid”. Som det fremgår, er der specielt 
fire registre, som det er helt afgørende at holde ”realtid eller næsten realtid” opdateret i Data-
fordeleren: 

• Matriklen. 
• Ejerfortegnelsen. 
• BBR. 
• Adresseregistret. 
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GD1.a Matriklens udvidelse   A         
GD1.b Udvidelse af BBR A  A ? ?  A A A A A 
GD1.c Ny ejerfortegnelse og tilpasning eTL A A   ?  A A A A A 
GD1    SKAT – Udstilling af vurdering X X X  X  A A A A A 
GD1    SKAT – anvendelse af ejendomsdata X X X  X  X X X A A 
GD1    Kommunal opkrævning (ESR afløser) X X X X X  X X X A A 
GD1    Offentlige anvendere af ejendomsdata X X X X X  X X X A A 
GD1    Private anvendere af ejendomsdata  X X X X X  X X X   

GD2.a Administrative inddelinger X     X X X X   
GD2.b Stednavne       X X X  X 
GD2.c Adresseregister A A A  A X  A X A A 
GD2.d Adressetjenester     A  A     
GD2.h CPR adressegrundlag  ?     A     
GD2.i CVR adressegrundlag       A     
GD2.j SKAT adressegrundlag       A     
GD2    Øvrige anvendere af adressedata     X X X     

Figur 9. De enkelte projekters krav/forventninger til data udstillet via Datafordeleren. 
”A” angiver at det skal være aktuelle data - ”Realtid eller næsten realtid”. 

NB! Ovenstående er etableret i workshop med de forskellige projektledere i GD1 og GD2. Der 
er tale om et overbliksbillede, som ikke nødvendigvis er fuldstændig retvisende i forhold til alle 
anvendelser. Til anvendelse i analysen her er præcisionen dog tilstrækkelig. 



Analyse af kritiske afhængigheder for hhv. GD1 og GD2 jf. ny tidsplan for Datafordeleren (GD7) 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 

 - 28 af 46 -   

 
 

 

6.3.2 Hændelser 

Tilsvarende angiver nedenstående tabel hvilke projekter, og dermed tilhørende registre, som 
har behov for at kunne modtage hændelser fra andre grunddataregistre. 
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GD1.a Matriklens udvidelse            
GD1.b Udvidelse af BBR X  X ?   X ?  X ? 
GD1.c Ny ejerfortegnelse og tilpasning eTL          X X 
GD1    SKAT – Udstilling af vurdering ?           
GD1    SKAT – anvendelse af ejendomsdata X X X         
GD1    Kommunal opkrævning (ESR afløser) X X X X        
GD1    Offentlige anvendere af ejendomsdata X X X X        
GD1    Private anvendere af ejendomsdata  X X X X        

GD2.a Administrative inddelinger X      X X    
GD2.b Stednavne     X  X X    
GD2.c Adresseregister X X   X       
GD2.d Adressetjenester     X  X     
GD2.h CPR adressegrundlag       X     
GD2.i CVR adressegrundlag       X     
GD2.j SKAT adressegrundlag       X     
GD2    Øvrige anvendere af adressedata     X X X     

Figur 10. De enkelte projekters krav/forventninger til hændelser fra Datafordeleren 

NB! Ovenstående er etableret i workshop med de forskellige projektledere i GD1 og GD2. Der er 

tale om et overbliksbillede, som ikke nødvendigvis er fuldstændig retvisende i forhold til alle 

anvendelser. Til anvendelse i analysen her er præcisionen dog tilstrækkelig. 
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7. Mulige interim infrastrukturer 

7.1 Overblik 

En løsning med en interim infrastruktur som et samlet alternativ til Datafordeleren har været 
vurderet i analysen her. Resultatet heraf er, at dette ikke vurderes som et realistisk alternativ 
til Datafordeleren – dertil er afstanden mellem Datafordeleren og de nuværende distributions-
løsninger for stor. 

Når der i denne analyse tales om interim infrastruktur, skal det derfor ses i relation til Model 
1’s faseopdeling af Datafordelerens etablering af Register- og Geodataplatformene, hvor fase-
opdelingen foretages for at imødekomme GD1’s og GD2’s behov så tidligt som muligt. Interim 
infrastrukturen skal ses som muligheder for at afhjælpe eventuelle manglende eller forsinket 
funktionalitet i fase 1 leverancen. 

Interim løsninger skal findes som eksisterende funktionalitet i, eller simple tilføjelser til de 
nuværende løsninger. Afklaringen af om AWS, OIS og Kortforsyningen, eller andre eksisterende 
systemer, kan anvendes som interim infrastruktur, afhænger helt af kravene til interim ele-
menterne. 

I den forbindelse er der forskellige forhold, som behandles kort i dette kapitel: 

• Forudsætninger for en dybere analyse af mulige interim løsninger 

• Identificerede mulige interim infrastrukturer 

• Konsekvenser ved anvendelse af interim løsninger 

7.2 Mulige interim løsninger 

Før det overhovedet bliver muligt at analysere om AWS, OIS, Kortforsyningen eller andre sy-
stemer vil kunne anvendes i en interim infrastruktur skal GD1’s og GD2’s krav til Datafordele-
ren identificeres og inddeles i fase 1 og fase 2 funktionalitet. 

Denne identifikation skal ske på krav niveau, så mindstekrav til fase 1 leverancerne tydeliggø-
res. Eksempelvis vil en primitiv hændelsespostkasse med statisk simpel hændelsesfordeling 
være tilstrækkeligt i fase 1, mens der i fase 2 skal leveres en dynamisk hændelsespostkasse 
med abonnementsstyring, der opfylder alle de specificerede krav. 

Da G1’s og GD2’s afhængigheder til Datafordeleren endnu ikke er kravspecificeret kan mulige 
interim løsninger ikke analyseres tilstrækkeligt grundigt på nuværende tidspunkt. 

Umiddelbart ser det dog ud til, at Kortforsyningen på et par områder kan bringes i anvendelse: 

• Udstilling af metadata. 
Kortforsyningen vil formentlig kunne udbygges til at håndtere metadata for det meste 
af GD1 og GD2, idet Kortforsyningen har dedikerede metadata services til udstilling af 
metadata om data, opbygget efter de anbefalede SOA standarder. 

• Spatial søgning. 
Det vil formentlig være muligt at implementere spatiale søgninger, målrettet GD1’s og 
GD2’s anvendelse hos Kortforsyningen. Sådanne webservices vil blive implementeret 
efter samme model som Kortforsyningens øvrige webservices. 
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Om dette er reelle muligheder – og om der findes andre muligheder – kan ikke afgøres uden 
en dybere analyse, der skal foretages efter kravspecificeringen til faseopdelingen af Dataforde-
lerens etablering af Register- og Geodataplatformene er afsluttet.  

Når GD1’s og GD2’s kravspecifikationer er godkendt, kan analysen eventuelt genoptages end-
nu en gang med specifikt fokus på interim løsninger, der dækker mindstekrav til Datafordele-
ren, som ikke kom med i kravene til fase 1. 

7.3 Konsekvenser ved anvendelse af interim løsninger 

Uanset hvilke systemer der skal anvendes som interim infrastruktur, vil den mest farbare vej 
formentlig være, at de nuværende løsninger kan anvendes uden ændring af det nuværende 
indhold. Dvs. at udvidelser begrænses til øget opdateringssekvens, nye data som ikke påvirker 
den eksisterende løsning, ny funktionalitet som supplement til eksisterende etc. 

Dette betyder blandt andet at interim løsningerne ikke nødvendigvis vil overholde Grunddata-
programmets krav til eksempelvis sikkerhedskoncept og service principper. 

Såfremt AWS, OIS eller Kortforsyning skal indgå i en interim løsning, skal der også tages højde 
for migreringen af disse systemer til Datafordeleren, der i sig selv giver både fordele og ulem-
per: 

• Den planlagte migrering af AWS, OIS og Kortforsyning til Datafordeleren har den for-
del, at den fremadrettede drift af en interim løsning vil ske inden for Datafordelerens 
rammer og ansvar.  

• Migreringen betyder på den anden side af hensyn til paralleldriften, at eventuelle til-
retninger vil skulle gennemføres både i den migrerede løsning og i den oprindelige løs-
ning – altså et dobbelt vedligehold. 

• Migreringen må antages at medføre et kraftigt træk på begrænsede kerneressourcer 
både hos myndigheder og hos den valgte leverandør, idet et centralt element ved mi-
grering vil være den samtidige drift af en eksisterende, migreret og ny distributionsløs-
ning.  Hvilket må betragtes som en væsentlig risiko. 

• Da migreringen er med i Datafordelerens udbud, kan den ikke undlades helt. Men hvis 
man reducerer migreringen, vil ressourcerne mere målrettet kunne udnyttes i forbin-
delse med etablering af eventuelle interim løsninger, for at sikre sammenhæng på 
tværs af grunddataprogrammet. 

• Ændres der i de nuværende snitflader – eksempelvis ift. OIS – skal vi være opmærk-
somme på, at dette ikke er helt uproblematisk. Der er indgået kontrakter med en ræk-
ke OIS leverandører ift. den nuværende løsning, og skal der ændres heri, skal det vars-
les i god tid. Det vil derfor næppe her være muligt, at gennemføre en hurtig ”ad hoc til-
retning” for at løse en evt. forsinkelse i en Datafordeler leverance. 

Det er med andre ord ikke uden konsekvenser at anvende interim løsninger, hvorfor konse-
kvenserne bør overvejes nøje og holdes op mod alternativerne. 
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8. Fælles afklaringsbehov 

Til brug for kravspecificering og udbud, samt for at gøre flytning fra en eventuel interim infra-
struktur til Datafordeleren smidig for anvenderne, er der brug for en række afklaringer og be-
slutninger i fællesoffentligt regi. Nogle af disse er delvist - men ikke tilstrækkelig præcist - do-
kumenteret i ”Modelleringskoncept for grunddata version 0.9”, mens andre endnu ikke er 
bearbejdet og/eller fastlagt. 

Der er i dokumentet her tale om identifikation af væsentlige afklaringsbehov, som snarest mu-
ligt bør igangsættes. Afklaringsbehovene er en forudsætning for at kunne færdiggøre krav- og 
udbudsmateriale i GD1 og GD2. 
Udbudsmaterialet skal ifølge implementeringsplanerne være klar til udsendelse primo februar 
2014, hvorfor den manglende afklaring indebærer store risici ift. en forsinkelse af de grund-
læggende projekter i hhv. GD1 og GD2. 

Det drejer sig bl.a. om nedenstående afklaringer. 

8.1 Sikkerhedskoncept 

Problemstilling: 
Grunddata – herunder ejendomsdata - indeholder en række informationer, som er forbundet 
med fortrolighed, og som derfor kun må udleveres til anvendere med rettigheder hertil. Det er 
derfor vigtigt, at ikke kun grunddataregistrene men også de udstillede services i Datafordele-
ren er baseret på et tillidsfuldt sikkerhedskoncept, som kan sikre data mod uautoriseret ad-
gang.  
Formentlig skal denne være den fællesoffentlige anbefaling omkring OIO IDWS (IDentitets 
baserede WebServices) med udstedelse af ”tokens” fra en STS (Security Token Server). Et ”to-
ken” indeholder brugerens rettigheder til data, i form af rolleprofiler, som STS’en henter fra et 
bruger-rettighedssystem, eks. fra KFOBS. 

Det er vigtigt med et sammenhængende sikkerhedskoncept på tværs af de enkelte grunddata-
registre og Datafordeleren. Eksempelvis vil en landinspektør logge på en landinspektør klient 
og derfra tilgå grunddata og ajourføringsservices i Matriklen, BBR og Adresseregistret. For at 
dette skal kunne fungere i praksis skal autentifikationen i forbindelse med log-in på landin-
spektør klienten også kunne anvendes overfor Datafordeler, BBR og Adresseregister. 

Sikkerhedskonceptet omhandler udelukkende tilgang til data via webservices og klienter, der 
anvender webservices mod grunddataregistrene og/eller Datafordeleren. Synkroniseringen / 
spejlingen af grunddataregistrene, inkl. hændelser til Datafordeleren, vil skulle foregå via en 
direkte sikker og krypteret forbindelse mellem systemerne. 

Forslag til handling: 
Digitaliseringsstyrelsen igangsætter i regi af NemID/KFOBS projektet en arbejdsgruppe, som får 
til opgave at levere to produkter: 

1. Et beslutningsnotat på 4-6 sider som beskriver den/de anbefalede sikkerhedsmodeller 
inkl. en anbefaling til, hvorledes implementeringen i praksis skal gribes an. 

2. Kravbeskrivelser baseret på ovenstående beslutningsnotat, som direkte kan bruges i 
de forskellige projekters kravmateriale. 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   
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8.2 Serviceprincipper 

Problemstilling: 
De forskellige services skal bygges efter ensartede principper, således at disse kan anvendes og 
kombineres på tværs af platforme og it-løsninger. Hvis ikke der fastlægges nogle fælles ser-
viceprincipper, risikerer man at services udvikles efter forskelige principper styret af de forskel-
lige leverandører. 

Forslag til handling; 
Formentlig vil principperne følge de fællesoffentlige anbefalinger omkring SOA, men det skal 
fastlægges, så det kan indgå i kravstilling. 

• Vælges en anbefaling af denne model, kan det gennemføres ved at indarbejde dette i 
”Modelleringskoncept for grunddata”. Dette vil være en mindre, men vigtig opgave. 

• Vælges et andet koncept vil det kræve, at der nedsættes en tværgående arbejdsgrup-
pe, som udarbejder et oplæg, som så sendes i høring.   

8.3 Struktur og krav til metadata 

Problemstilling: 
Der er i ”Modelleringskoncept for grunddata” stillet krav om tilknytning af metadata i forbin-
delse med udstilling af grunddata i Datafordeleren. De samme metadata vil der ofte være be-
hov for i eksempelvis opdateringsflow, hvorfor metadata også skal være tilgængelige i grund-
data registre og de dertil hørende brugergrænseflader. 
Minimumskrav til formater og indhold (felter) skal fastlægges, så dette kan komme med i krav-
stilling. 
Derudover skal det endelig fastlægges, hvorvidt metadata skal udstilles som selvstændige ser-
vices eller om de ”blot” skal sendes sammen med forretningsdata. 
Erfaringerne fra DIADEM er, at det kræver et godt og præcist design, hvis man på de forskellige 
niveauer skal kunne udstille selvstændige webservices med metadata, hvis disse skal kunne 
referere til enkeltfelter i andre services. 
Der er behov for en fælles standard på området – ikke mindst mht. anvendere af grunddata.  

Forslag til handling; 
Digitaliseringsstyrelsen igangsætter i regi af ”Modelleringskoncept for grunddata” et arbejde, 
der skal levere to produkter: 

1. Et beslutningsnotat på 3-5 sider som beskriver hvad metadata er, hvordan det skal/kan 
anvendes samt hvilke informationer, der skal hhv. kan indgå heri. Notatet skal også ta-
ge stilling til serviceudstillingen inkl. problemstillingen ovenfor. 

2. Kravbeskrivelser – primært ift. services til udstilling af metadata - baseret på ovenstå-
ende beslutningsnotat, som direkte kan bruges i de forskellige projekters kravmateria-
le. 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   

8.4 Udstilling og anvendelse af hændelser 

Problemstilling: 
Arkitekturen i GD1 og GD2 er som beskrevet i bilag 3 en hændelsesbaseret arkitektur, hvor 
forretningshændelser i et register (fx når en ejendom i Matriklen skifter status) udstilles via en 
hændelsesfordeler, hvori andre aktører, så kan have tegnet abonnement på at modtage denne 
type hændelse. 
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Det er i regi af grunddataprogrammet uklart hvad en hændelse er, og hvordan en sådan skal 
formidles og anvendes. 
Der er derfor i Grunddataprogrammet behov for afklaring af, hvorledes hændelser håndteres, 
samt hvorledes formater herfor skal opbygges. 

Forslag til handling; 
Digitaliseringsstyrelsen igangsætter et arbejde, der skal levere: 

1. Et beslutningsnotat på 4-6 sider som beskriver hændelsestyper og hvorledes disse 
kan/skal håndteres både i afsender og modtager delen. Heri skal konceptet omkring 
abonnementsordning også indarbejdes. 

2. Notatet skal indeholde beskrivelse af det/de hændelsesformater, som Grunddatapro-
grammet vil benytte sig af. 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   

8.5 Ajourføring og dataanvendelse 

Problemstilling: 
Der hersker tilsyneladende uklarhed om hvad Datafordeleren understøtter i den samlede arki-
tektur – lige fra at den er et vigtigt element i et opdateringsflow til at den aldrig anvendes af 
grunddataregistre og de tilhørende brugerflader. 
Sandheden ligger midt imellem disse yderpunkter, og det skal vi have beskrevet, formelt be-
sluttet og formidlet. Det drejer sig om, hvordan flow kan fungere hhv. skal fungere. 
GD1 og GD2 forventninger hertil fremgår af bilag 3. 

Forslag til handling; 
I regi af Datafordeler-projektet afklares og udarbejdes: 

1. Et beslutningsnotat på 6-10 sider som beskriver forskellige flowtyper og integrations-
mønstre med en vejledning til, hvornår de enkelte mønstre skal anvendes.  

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   

8.6 Proces og ansvar ift. services i Datafordeleren 

Problemstilling: 
Der er usikkerhed i forhold til ansvarsfordeling og proces for, hvordan data og de tilhørende 
services etableres i Datafordeleren. Eksempler herpå: 

• De enkelte projekter specificerer de forskellige services, men hvor gøres dette? 
• Kan den leverandør, der udvikler tilretningerne i grunddatasystemerne, også få adgang 

til at udvikle services på Datafordeleren eller er det kun Datafordelerens leverandør 
som har adgang hertil? 

• Hvilke opgaver har de enkelte grunddataprojekter, når data og services skal etableres 
på Datafordeleren? Med andre ord: Hvad skal medtages i udbudsmaterialet til de en-
kelte grunddataprojekter og hvad løses inden for Datafordeler udbuddet? 

• I forhold til tidsplaner – Hvor lang kalendertid forventes afsat til etablering af et 
grunddataregister i Datafordeleren? Hvor stor parallelitet kan forventes – ét ad gangen 
eller flere parallelt? 

• Udviklingskapacitet – Hvis services kun udvikles af Datafordelerens leverandør, hvorle-
des sikres det så, at de nødvendige services kan udvikles og testes inden for de rele-
vante deadlines? 

• Kan services udvikles uden for Datafordeleren og så ”bare” flyttes ind på platformen? 
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Forslag til handling; 
Datafordeler-projektet udarbejder: 

1. Et notat på 4-5 sider som kort og præcist beskriver proces og ansvarsfordeling. 
2. Kravbeskrivelser baseret på ovenstående notat, som direkte kan bruges i de forskellige 

projekters kravmateriale 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet. 
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Bilag 1: GD1 aftalepunkter 
Bilaget indeholder Grunddataprogrammets ”Delaftale 1” omkring effektiv genbrug af grundda-
ta om adresser, administrative enheder og stednavne. 
De enkelte aftalepunkter er refereret i oversigten i afsnit 3.1 – Figur 4. 

Aftaletekst: 
10. Maj 2012 

Delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata  

Problem 
I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver de-
res definition af ”fast ejendom”. Forvaltningen af dette område er unødigt kompliceret, fordi 
der er behov for at sammensætte og anvende oplysninger fra forskellige registre. De indbyrdes 
afhængigheder mellem systemer og forvaltninger betyder, at moderniseringer med henblik på 
forenkling af forvaltningsområdet bør ske samordnet. Hvis der gennemføres ikke-samordnede 
moderniseringer af de statslige eller kommunale ejendomssystemer, skal den part, som mo-
derniserer, ensidigt finansiere opbygningen af en infrastruktur til eget brug, og samtidig er der 
færre parter til at finansiere videreførelsen af den nuværende og ikke-moderniserede infra-
struktur.  
 

Baggrund 
Ejendomsområdet er karakteriseret ved, at grunddata ikke er samlet i ét register, men er for-
delt på forskellige registre. Det afspejler, at hver enkelt myndighed historisk har udviklet sy-
stemer og arbejdsgange, der passede til egne behov. Pga. forældede it-systemer, som er skabt, 
før det blev muligt digitalt at udveksle og sammenstille data fra mange forskellige kilder, vedli-
geholder offentlige myndigheder i dag de samme data flere steder og betaler drift og vedlige-
holdelse for unødvendige kopiregistre.  

Løsning 
Der gennemføres en sammenhængende reform af ejendomsregistreringen, som går på tværs 
af ”siloerne” på området. Herved udnyttes, at mulighederne for at realisere initiativet er sær-
ligt gode netop nu, da kommunerne har besluttet at udskifte deres væsentligste it-løsning på 
ejendomsområdet, Ejendomsstamregisteret (ESR). Også SKATs vurderingssystemer (VUR og 
SVUR) er moderniseringsmodne. 
 
Derfor etableres en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt 
disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet (Matrikel, Tingbog 
og BBR) på en ensartet og sikker måde. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om 
ejendomme under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom (BFE).  
 
Dermed vil kommunerne og SKAT, bl.a. til brug ved beregning af ejendomsskat og ejendoms-
vurderingen, kunne hente ajourførte oplysninger om ejendomme, bygninger og ejere heraf i 
grunddataregistrene. Hermed bortfalder behovet for ESR’s registerdel med ejendoms- og ejer-
oplysninger samt andre kopiregistre.  
 
Følgende initiativer gennemføres som led i denne aftale: 
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Matriklen: 

1. Grundregistreringen af ejerlejligheder og visse bygninger på lejet grund overgår til Matrik-
len fra Tingbogen og sker fremover efter samme procedure som grundregistrering af fast 
ejendom i øvrigt. 

2. Registreringen af eksisterende ejerlejligheder og bygninger på lejet grund kvalitetssikres i 
forbindelse med overførslen til Matriklen. 

3. Der etableres et fælles ejendomsbegreb med en entydig identifikation af ejendommen og 
dens bestanddele.  

4. I tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse med oplysninger om 
ejendommens endelige identifikation, stedfæstelse mv.  

Tingbogen 

5. Tingbogens data vedrørende eksisterende ejerlejligheder og bygninger på lejet grund kvali-
tetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen. 

6. Registreringen af ejendomme i Tingbogen sker fremover, for så vidt angår de ejendomme, 
der findes i matriklen, på grundlag af oplysninger herfra 

7. I tilknytning til Tingbogen etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse 
over de faktiske ejere af fast ejendom. 

8. Indberetning af ændringer i tinglyste og ikke-tinglyste ejerforhold indberettes fremover på 
en ensartet måde og samtidig indsamles efter nærmere aftale med kommunerne og SKAT 
oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen.  

9. Foged- og skifteretterne skal fremover indberette oplysninger om ejerskifte direkte til 
Tingbogen og/eller Ejerfortegnelsen.  

BBR 

10. Bygninger og boliger i BBR knyttes til det fælles ejendomsbegreb.  

11. Med fællesoffentlige standarder, metoder og en digital komponent sikres, at kommunerne 
geokoder bygninger på en ensartet og effektiv måde. 

12. Der udarbejdes forslag til et autoritativt bygningsarealbegreb mhp. beslutning om stan-
dardisering af de forskellige bygningsarealbegreber, der anvendes i dag. 

Kommunerne 

13. Den kommunale grunddataregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører som led i 
kommunernes afvikling af ESR.  

14. KL og SKAT aftaler snarest snitflader mellem de kommunale og statslige ejendomsskattesy-
stemer.  

Adgang til grunddata om ejendomme 

15. Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og Vurderingsregisteret di-
stribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommer-

cielle og ikke-kommercielle formål.  

 
I forlængelse af disse initiativer kan bl.a. kommunerne og SKAT realisere gevinster ved at mo-
dernisere forretningssystemer, der anvender grunddata om ejendomme. 
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Bilag 2: GD2 aftalepunkter  
Bilaget indeholder Grunddataprogrammets ”Delaftale 2” omkring effektiv genbrug af grundda-
ta om adresser, administrative enheder og stednavne. 
De enkelte aftalepunkter er refereret i oversigten i afsnit 4.1 – Figur 6. 

Aftaletekst: 
 10. maj 2012 

Delaftale 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser,  
administrative enheder og stednavne 

Problem 
Selv om den offentlige sektor indsamler og vedligeholder ”state of the art”-data om adresser, 
stednavne og administrative enheder, udnyttes disse datasamlinger ikke i overensstemmelse 
med deres potentiale. Tidligere tiltag har høstet nogle af gevinsterne, men betydelige gevin-
ster udestår stadig. Resultatet er, at der spildes ressourcer både i den offentlige og i den priva-
te sektor, og at der sker fejl, som koster penge, og som i en ulykkessituation kan have alvorlige 
konsekvenser. 

Baggrund 
Danmarks adresser og administrative inddelinger spiller i dag en fundamental rolle som en 
fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Oplysningen om 
en adresses beliggenhed i en bestemt administrativ enhed er i forbindelse med mange myn-
dighedsopgaver en vigtig sagsoplysning. 
Inden for politi-, beredskabs- og transportområdet og i det kraftigt voksende mar- ked for sa-
tellitbaseret navigation spiller stednavne en tilsvarende vigtig rolle. For alarmopkald og i løs-
ninger for kørselsplanlægning og -optimering er stednavne som ”Skejby Sygehus”, ”Fredericia 
Banegård” eller ”Grenen” ofte lige så vigtige som præcise adresser. 
Også i den private sektor udgør data om adresser, administrative enheder og sted- navne en 
kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik og som grundlag for 
udvikling af nye produkter og tjenester. 

Løsning 
Der etableres et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, sted-
navne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: 

• Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning 
• Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne 
• Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. 

Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infra-
struktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og 
sikker måde: 

Adresser 

1. Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige it- løsninger og 
processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. 
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2. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistrerin- gen. CVR og 
SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. 

3. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. 

4. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i admi-
nistrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. 

5. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. 

6. Kommunerne supplerer BBR’s adresser med et antal erhvervs- og enheds- adresser mm., 
som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. 

Stednavne 

7. KMS moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere inte-
gration til egne systemer og indmelde nye navne. 

Administrative enheder 

8. KMS sikrer, at nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) og obligatoriske 
kommunale distriktsinddelinger (afstemningsområder) samt supplerende bynavne regi-
streres i KMS’ DAGI-system. Dataansvaret er dog uforandret hos den myndighed, der for-
valter den pågældende inddeling. 

9. KMS etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en inddeling. 

10. KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale 
data om distrikter, når CPR Vejregistret nedlægges. 

Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne 

11. Grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne distribueres via dataforde-
leren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-
kommercielle formål. 
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Bilag 3: Arkitektur omkring GD1 og GD2 

Løst koblet arkitektur 

GD1 og GD2 er opbygget som en ”løst koblet arkitektur” med en arkitekturmæssig adskillelse 
mellem brugerflader og grunddataregistre i form af et servicelag. Brugerflader (klienter) udar-
bejdes målrettet den enkelte aktørs arbejdsopgaver, uafhængigt af om dette kræver adgang til 
og opdatering af flere grunddataregistre på tværs af ressortområder. 

”Løs kobling” understøttes også af, at når begivenheder af forretningsmæssig karakter indtræf-
fer ved afviklingen af en service i et grunddataregister, har denne service ikke ansvaret for at 
udføre evt. afledte handlinger i et andet register. I stedet signaleres begivenheden ved at udlø-
se en forretningshændelse, og ansvaret for den videre udførelse af forretningsmæssigt afledte 
opgaver delegeres via et centralt hændelsesmodul til det andet register og den dertil hørende 
ressortmyndighed.  

Kun i de tilfælde hvor arkitekturen kræver tidsmæssig sammenhæng i opdateringer på tværs af 
registre, gennemføres opdateringen direkte i det eksterne grunddataregister via de dertil ud-
stillede ajourføringsservices. 

Aktører, klienter og grunddataregistre 

Nedenstående figur illustrerer den overvejende arkitektur ift. de nuværende registre og den 
transformering der sker i forbindelse med Grunddataprogrammet. 

 
Figur 11. Den grundlæggende arkitektur i GD1 og GD2. 

I den nuværende arkitektur er der bygget klienter til de enkelte registre. BBR klienten anven-
des til at ajourføre BBR registret, miniMAKS klienten til at ajourføre miniMAKS etc. Ofte sker 
dette gennem et servicelag, men der er også registre, hvor sammenkoblingen mellem klient og 
register er endnu tættere, og hvor klientens brugere er oprettet direkte i et brugerstyringsregi-
ster i det enkelte register. Er der behov for opdatering i et andet register ift. ens ressortområ-
de, sker dette typisk gennem en papirbaseret kommunikation. 

I forbindelse med Grunddataprogrammet gøres der grundlæggende op med denne arkitektur. 
GD1 og GD2 er altid opbygget som en ”løst koblet arkitektur” med en arkitekturmæssig adskil-
lelse mellem brugerflader og grunddataregistre i form af et servicelag. Klienter udarbejdes 
målrettet de enkelte aktørers arbejdsopgaver, uafhængigt af om dette kræver adgang til og 
opdatering af flere grunddataregistre på tværs af ressortområder. 
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Når der er tale om opdateringsflow læses og opdateres data via ajourføringsservices i det på-
gældende register – uanset om dette er ift. klientens primære register og ressortområde eller 
et andet register. Men er der tale om kun at skulle læse grunddata i et andet register, sker 
dette altid gennem Datafordeleren. 

Eksempel 1: BBR klient 

 
Figur 12. BBR klientens anvendelse af grunddata. 

BBR klienten vil – udover ajourføring af data i BBR grunddataregistret og anvendelse af grund-
data fra den fællesoffentlige datafordeler – i forbindelse med oprettelse af bygninger eller 
tekniske anlæg på fremmed grund (BPFG) have behov for at kunne oprette disse som Bestemt 

Fast Ejendom i Matriklen. Derudover vil klienten have brug for at kunne oprette Adresser til et 
Adgangspunkt via service udstillet af Adresseregistret. 

Eksempel 2: Landinspektørklient 

 
Figur 13. Landinspektør klientens anvendelse af grunddata. 

Landinspektørklienten vil – udover ajourføring af data i Matrikel grunddataregistret – i forbin-
delse med oprettelse af Ejerlejligheder have behov for at kunne oprette tilhørende Brugsenhe-

der i BBR og i visse tilfælde også tilhørende Enheder (eksempelvis loftsrum). Derudover vil kli-
enten have brug for at kunne oprette Adgangspunkter til Jordstykker og Bygninger via service 
udstillet af Adresseregistret. 

Ift. Matriklen vil landinspektør klienten kunne oprette en Matrikelsag, hente hhv. opdatere 
sagsdata samt hente hhv. opdatere matrikeldata. Til brug for landinspektørens egne CAD sy-
stemer, kan landinspektøren via klienten downloade matrikeldata til videre distribution til 
disse CAD systemer. 

Landinspektørklienten udvikles kun til at kunne vise matrikel- og sagsdata, hentet fra Matrik-
lens registre. Eneste undtagelse er ejerforholdsdata, som Matriklen ”som en service” fremskaf-
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fer via Datafordeleren og udstiller sammen med matrikeldata i en service til brug for landin-
spektør klienten. 

Landinspektøren udfører det meste arbejde i egne systemer uden for scope af Matriklens ud-
videlse. Det drejer sig om LIMAKS, CAD systemer og ESDH systemer m.v. 
Det er via landinspektørens egne systemer, landinspektøren fra Datafordeleren henter andre 
ikke-Matrikel data – eksempelvis BBR og virksomhedsoplysninger. 

Hændelser 

Der skelnes i Datafordelerens udbudsmateriale mellem to typer af hændelser: 
• Datanære hændelser, det vil sige hændelser der kan fortælle, at en dataentitet er op-

rettet, ændret eller slettet. 
• Forretningsmæssige hændelser, som er en mere detaljeret og forretningsmæssig si-

gende beskrivelse af en oprettelse, ændring eller sletning. 

Arkitekturen i GD1 og GD2 er en hændelsesbaseret arkitektur, som er bygget op omkring for-
retningsmæssige hændelser – ikke de datanære hændelser.  

Anvendelse af forretningsmæssige hændelser er fastslået i de tværgående og grundlæggende 
principper inden for de to grunddata programmer – eksemplificeres ved nedenstående princip 
fra GD1: 

 

 
 
 
Forretningshændelser i et register (fx når en ejendom i Matriklen skifter status) udstilles via en 
hændelsesfordeler, hvori andre dataanvendere kan have tegnet abonnement på at modtage 
netop denne type hændelse. Dataanvenderens videre behandling er specifikt for dataanvende-
rens forretning og forretningsprocesser, og derfor uden for scope i denne sammenhæng – med 
mindre dataanvenderen er et af de implicerede grunddataregister. 

Processen er i GD1 og GD2 forudsat som følger: 

1. Et grunddataregister gennemfører en opdatering, som forretningsmæssigt har betyd-
ning for andre og som derfor skal kommunikeres som en forretningshændelse. 

2. Hændelsen tilknyttes nogle metadata, som beskriver den forretningsmæssige kontekst 
og bagvedliggende årsag til opdateringen. 

3. Hændelsen sendes til en hændelsesfordeler, der identificerer hvorvidt der er abonne-
menter på den pågældende hændelse. Afsender har her ansvaret for at hændelsen når 
frem til hændelsesfordeleren. 

4. Findes aktive abonnementer på hændelsen, distribuerer hændelsesfordeleren denne 
til den/de pågældende abonnenter (som ”pull” og/eller ”push”). Her er det hændelses-
fordeleren, der har ansvaret for at hændelsen når frem til abonnenten.  

Data skal formidles til Datafordeleren samtidigt med hændelsen, således data her afspejler den 
situation, som hændelsen meddeler. Hvorledes dette teknisk sikres, har GD1 og GD2 ikke krav 
til – blot opdateringen af Datafordelerens grunddata tidsmæssigt hænger sammen med hæn-
delsen. 

GD1 og GD2 forventer at kunne anvende datafordelerens infrastruktur til udstilling af hændel-
ser fra grunddataregistre hhv. modtagelse af ændringer fra andre registre. 

”Ændring af status/livscyklus notificeres til andre systemer (princip 12). 

Enhver betydelig forretningshændelse skal meddeles omverdenen, således at der 

kan ageres på den opståede situation i andre applikationer.” 
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Eksempler på hændelser i GD1 og GD2: 
• Ændring i ejerforholdskoden (Ejerfortegnelse til BBR) 
• GST afgørelse (statusskift) på matrikulær udstykning (Matrikel til Adresseregister, BBR 

og Ejerfortegnelse) 
• Flytning af jordstykke mellem to ejendomme (matrikel til BBR) 
• Tilmelding til folkeregisteradresse (CPR til BBR) 
• Projekteret bygning/teknisk anlæg (BBR til Adresseregister) 

• Byggetilladelse til opførsel af bygning/teknisk anlæg (BBR til Adresseregister) 

• Ændring i afstemningsområde (SDSYS til Adresseregister) 
 
I praksis må det forventes at der både vil være behov for hændelser med og uden tilhørende 
grunddata. En række metadata som type, årsag, kommune m.v. vil der jf. ovenstående altid 
være behov for. 

GD1 og GD2 forventer ligeledes, at abonnementer kan tegnes via en hændelsesfordeleren i 
Datafordeleren. Abonnementet behøver ikke i første fase at være det fulde abonnement, som 
der er lagt op til i Datafordelerens udbudsmateriale. Men det skal være muligt at registrere et 
abonnement ift. forretningsobjekter, typer (eksempelvis visse statusskift) samt en geografisk 
afgrænsning på kommuner. 

Inden for GD1 og GD2 er der ikke imellem grunddataregistrene behov for abonnement på da-
tanære hændelser, men behovet kan være hos eksterne dataanvendere – eksempelvis nogle af 
de nuværende OIS distributører. 

Anvendelse af Geodataplatform 

Et andet væsentligt arkitekturmæssigt forhold i GD1 og GD2 er, at delprogrammerne for alvor 
tager fat på ”Stedet som indgang til digital forvaltning”. Konkret betyder dette, at geografisk 
information, hvor dette er muligt, i højere grad benyttes til at skabe relationer mellem forskel-
lige forretningsobjekter. 

Inden for GD1 og GD2 er det primært distriktsinddelinger, adressepunkter, matrikelflader samt 
bygningers og tekniske anlægs geokodning, der anvendes. Eksempelvis registreres bygningers 
placering på jordstykker ikke via en ”hård relation” i databasen, men derimod ved gennem en 
spatial søgning at sammenholde bygningens geokodning med jordstykkets matrikelflade. Til-
svarende overgår adressers placering i forskellige distriktsinddelinger fra at være en ”hård 
relation” vedligeholdt som husnumre i ”CPR Vej” til at være en spatial søgning på distriktets 
polygon i SDSYS og adressepunkter i Adresseregistret. 

GD1 og GD2 forventer at Datafordeleren stiller funktionalitet til spatial søgning til rådighed i 
den planlagte Geodataplatform, således ovenstående relationer mellem forretningsobjekter 
kan etableres via denne kanal. 
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Bilag 4: Datafordeler komponenter 

Forretningsorienterede komponenter 

Komponent Beskrivelse 

Accounting/Statistik Understøtter opsamling af data der bl.a. kan danne basis for fakture-
ringsgrundlag, hvis Datafordeleren på sigt skal distribuere udvalgte 
data som en betalbar ydelse. Et evt. faktureringsgrundlag kan overfø-
res til økonomisystemer og myndigheder, hvor den egentlige fakture-
ring bliver effektueret. 

Data skal registreres i forhold til de kunder/abonnenter der er regi-
streret og skal være opdelt i forhold til Registrene. 

Endvidere omfatter komponenten opsamling af statistikdata til brug 
for forretningsmæssig rapportering, herunder rapportering til de Regi-
stre, som distribuerer Grunddata via Datafordeleren. 

Abonnement 

 

Komponenten understøtter vedligeholdelse af abonnement på Hæn-
delser vedrørende Grunddata og forvaltningsobjekter.  

Abonnement på Hændelser kræver vedligeholdelse af hvilke data og 
objekter en given bruger har abonnement på.  

Abonnement er dynamisk af natur, og komponenten omfatter Funkti-
onalitet, således at Dataanvendere selv kan vedligeholde abonne-
mentsdata. 

Administration af 
Datafordeler 

 

Administrationskomponenten er intern administration af Datafordeler 
og benyttes af Administratorer til konfiguration og vedligeholdelse af 
Systemet, samt vedligeholdelse af de specifikke metadata for Syste-
met.  

Dette omfatter ikke metadata vedrørende dataindholdet i Dataforde-
leren, da disse metadata modtages i dataleverancer fra Registrene 
eller genereres automatisk af Systemet. 

Administrationskomponenten kan ikke på nogen måde benyttes til at 
vedligeholde Grunddata, der kommer fra Registre, da vedligeholdelse 
af disse Grunddata alene foretages i Registrene.  

Selvbetjening/ 

abonnentinitieret 
udtræk 

Service der giver Brugere mulighed for selv at initiere Filudtræk af data 
på ad-hoc basis (Det er kun muligt for Filudtræk). Brugere der abonne-
rer på Filudtræk med fast eller variabelt interval kan f.eks. bestille og 
eksekvere de typer Filudtræk som abonnementet inkluderer. 

Tjenestehåndtering 

 

Tjenestekomponent indeholder Funktionalitet til at understøtte defini-
tion, konfiguration og styring af distributions-Tjenester i Datafordele-
ren: Tjenesterne er prædefinerede sammensætninger eller udvalg af 
Grunddata og kan hentes direkte via enten Online eller bestilling af 
Filudtræk.  
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Datafordeler Basisinfrastruktur og Basisplatform komponenter 

Komponent Beskrivelse 

Brugerstyring 

 

Brugerstyring omfatter administration af de Brugere som skal oprettes 
som navngivne Brugere i forhold til Datafordeleren, herunder system 
til system Brugere.  

Brugerstyring inkluderer oprettelse og nedlæggelse af Brugere samt 
tildeling af rettigheder til både Tjenester og data.  

Autentifikation Autentifikation understøtter login og validering af de medsendte bru-
gerakkreditiver for korrektheden af disse, samt udstedelse af Sikker-
hedstoken eller lign., der benyttes til den efterfølgende autorisation 
på de håndhævelsespunkter for sikkerhed der er defineret i Datafor-
deleren. 

Autentifikationskomponenten udfører ikke autorisation men opretter 
grundlaget for dette. 

Datafordeleren skal udstille Grunddata til ikke-danske Brugere som 
skal understøttes på lige fod med danske kunder af autentifikation. 

Adgang/Profiler 
håndtering 

Profil-komponenten vedligeholder et sæt af profiler, der beskriver 
hvilke Dataentiteter og Attributter en given profil giver adgang til.  

Profiler kan kun tildeles rettigheden ’læs’ for data og metadata fra 
Registre, da Grunddata ikke kan ændres via Datafordeleren. 

Profilerne oprettes som udgangspunkt som registerspecifikke profiler, 
baseret på en rollemodel.  

Profilerne benyttes af bl.a. filtreringskomponent, der i denne sam-
menhæng betragtes, som den udførende komponent i relation til 
håndhævelse af sikkerhedsmæssige forhold omkring data (altså hvor 
data eller Attributter som en Bruger ikke må se, filteres fra).   

Håndtering og distri-
bution af hændelser 

Dataanvendere skal kunne abonnere på Hændelser for specifikke for-
retningsobjekter eller for en gruppe/type af forretningsobjekter, hvor 
Abonnement etablerer en kobling mellem forretningsobjekter/typer 
og Hændelser der kan opstå. 

Hændelser genererer en Hændelsesbesked når der er identificeret en 
handling, der vedrører en hændelsestype på et forretningsobjekt.  

Hændelsesbeskeden sendes til aktuelle abonnenter af beskedforde-
lingsfunktionaliteten, så abonnenterne kan reagere hensigtsmæssigt. 

Filtrering Filtreringskomponenten sikrer at der kun vises de specifikke Dataenti-
teter og Attributter som adgangsakkreditiver og den aktive profil giver 
adgang til. Med aktive profil skal forstås det sæt af profiler der er gæl-
dende for det i akkreditiverne angivne ID. Filtrering har en meget tæt 
kobling til Adgang/profil, men har udover hvad der normalt ligger un-
der dataautorisation også andre aspekter i forhold til filtrering.  

Filtrering arbejder bl.a. også ud fra Abonnement, idet der for visse 
typer Tjenester kun vises de Dataentiteter der abonneres på. 
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Komponent Beskrivelse 

Switchboard  Switchboard sikrer optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer og 
har en intelligent dirigering af forespørgsler eller udtræk/distribution 
til den/de ressourcer der har ledig kapacitet til at eksekvere disse. 

Switchboard kan også foretage en prioritering af forespørgsler, såle-
des at visse forespørgsler eller udvalgte kunder har højere prioritet og 
dermed bedre svartider. 

Service/forespørgsel 
validering 

Komponenten håndterer validering og overvågning af forespørgsler og 
kald til Tjenester, således at Datafordeleren er sikret mod uhensigts-
mæssig anvendelse eller direkte misbrug/angreb. Misbrug kan f.eks. 
være udtrækning af alle Grunddata på et område og have karakter af 
data dumpning. Af kandidater for dataområder hvor dette kunne op-
stå, kan nævnes CVR og Kort-data. 

De vigtigste områder komponenten skal validere er: 

• Validering af forespørgsel, så fejlforespørgsler eller meget 
tunge forespørgsler afvises 

• Data dumpning forespørgsler identificeres og forhindres 

Metadata Metadata i Datafordelen er data om de Grunddata som 
Datafordeleren er distributionsplatform for.  

Metadata modtages delvist fra Registrene, men derudover vil Data-
fordeleren have egne metadata, der benyttes internt i Datafordeleren. 

Tjenestelag til data-
distribution 

Tjenestelag til datadistribution er den Datafordelerkomponent, der 
udstiller de forretningsservices, der systemmæssigt kan tilgås for Onli-
neopslag eller Filudtræk af data. 

Fildistribution Fildistribution er komponenten til håndtering af Filudtræk og distribu-
tion til Dataanvendere.  

Distribution kan ske ved, at Filudtræk placeres på et FTP-område, 
hvorfra Brugere selv henter de udtrukne Grunddata eller via andre 
fildistribueringsmekanismer. Som en del af Funktionalitet for denne 
komponent ligger også administration og oprydning af f.eks. FTP-
områder. 

Distribution kan også være en direkte push til kunderne, således at 
udtrukne data skubbes ud til Brugeren. 

Teknologisk vil fildistribution understøtte de filoverførselsmekanismer 
og kanaler der pt. anvendes af Registrenes distributionsløsninger.  

Datalag Datalag komponent understøtter tilgang til de fysiske data, der er pla-
ceret i Datafordeleren. Datalag komponenten afkobler bl.a. tjeneste-
laget fra den fysiske lagring af data, så disse dels er teknologiuaf-
hængige dels giver mulighed for distribuering af Grunddata og under-
støtte load balancing på en intelligent måde. 

Datalag understøtter geografisk forespørgsel og indeksering (spatial). 
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Komponent Beskrivelse 

Opdatering af data i 
Datafordeler 

Opdatering af data i Datafordeler har til opgave at gennemføre og 
administrere opdatering af Grunddata i Datafordeler, med Grunddata 
modtaget fra eller hentet i Registrene. 

Opdatering af Grunddata i Datafordeler understøtter følgende opdate-
ringsmønstre: 

• Realtid 
• Nær realtid 

• Batch (tidsforskudt opdatering) 

Skalering / perfor-
mance 

Skalering og performance er en teknologi komponent i Datafordele-
ren, der tilbyder Funktionalitet til understøttelse af vertikal og hori-
sontal skalering. 

Komponenten sikrer en automatisk skalering i forhold til antal Bruge-
re, men også i forhold til datamængder, efterhånden som dataindhol-
det i Systemet vokser, således at den aftalte performance for Datafor-
deleren opretholdes. 

Logning og monito-
rering  

 

Komponenten sikrer logning af systemmæssige hændelser og fejlsitua-
tioner og stiller disse data til rådighed for monitoreringsdelen af kom-
ponenten. 

Monitoreringsdelen sender beskeder til overvågningssystem eller sy-
stemovervågning om forhold der skal igangsættes korrigerende aktio-
ner for. 

Transformation 

 

Understøtter transformation af data til forskellige strukturer og forma-
ter. Det kan f.eks. være de samme data der udstilles via servicelaget 
som både XML og JSON. 

Synkronisering med 
Registre 

 

Komponenten understøtter validering af, at Grunddata i Datafordele-
ren er i fuld overensstemmelse med Grunddata i Registrene i forhold 
til den seneste opdatering for det enkelte Register. 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Grunddata i Datafordeleren 
og Registeret håndterer komponenten, at der igangsættes en synkro-
nisering af data, således at Datafordeleren indeholder en korrekt da-
tamæssig afspejling af Grunddata i Registeret. 

 

 

 


