
 

 
 

 
Indstilling til: 

[Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet] 
Styregruppen for Matriklens udvidelse 

Ajourføring - Ejendomme 
J.nr.  

Ref.  
Den 29. november 2013 

BILAG 11: Håndtering af Beliggenhedsadressen i Ejendomsdataprogrammet 
 

Indstilling 

Det indstilles, at den eksisterende information i Ejendoms Stam Registeret (ESR) 
vedrørende beliggenhedshedsadressen videreføres som et selvstændigt register i 
tilknytning til Matriklen. 

 
De nærmere vilkår og rammer for etableringen, herunder økonomi og forretningsregler 

for ajourføring m.m. besluttes på et styregruppemøde i Ejendomsdataprogrammet 
primo 2014. 

 
Sagsfremstilling 
Beliggenhedsadressen er en administrativ information der knytter sig til en bestemt 

fast ejendom og som udgør en væsentlig del af ESR i forhold til blandt andet at få 
skatteopkrævningen til at fungere. Det er derfor afgørende at informationen 

videreføres. Imidlertid er opgaven ikke identificeret i forbindelse med foranalyse og 
fastlæggelse af business case. 
 

På det grundlag er der behov for at få ansvaret for opgaven placeret, nærmere 
defineret og finansieret. 

 
Registreringen af ejendommens beliggenhedsadresse videreføres naturligt i et 
selvstændigt register i tilknytning til Matriklen, da den autoritative registrering af 

ejendommen foretages i Matriklen. Derudover har Geodatastyrelsen med ansvaret for 
datavasken af ejendomsdata de bedste forudsætninger for etablering af registreringen 

i den ny ejendomsdatamodel. 
 
Det er uafklaret hvilke omkostninger der vil være forbundet med etableringen. Dette 

afhænger i høj grad af de rammer og vilkår der skal gælde. Geodatastyrelsen 
iværksætter i et samarbejde i Ejendomsdataprogrammet og med 

Adressedataprogrammet en nærmere analyse af de nødvendige rammer og vilkår – og 
formulerer en indstilling. Via Grunddatabestyrelsen ansøges der om finansiering af de 
ekstra nødvendige etablerings- og driftsomkostninger. 

 
Økonomiske / administrative omkostninger 

Omkostningerne til analysen afholdes indenfor de eksisterende budgetter. 
 
Parter inddraget 

Projektejer Matriklens udvidelse – Pia Dahl Højgaard 
Projektforum Ejendomsdataprogrammet 

 
Kommunikation 

Beslutningen indarbejdes i Målarkitekturen for Ejendomsdataprogrammet og 
Løsningsarkitektur v. 1.1 for Matriklens udvidelse for så vidt angår 
Informationsmodellen og v. 1.2 for så vidt angår processer og services. 

 
Med venlig hilsen 

Peter Knudsen 
Projektleder Matriklens udvidelse 


