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Referat af sættemøde for styregruppen for Grunddataprogrammets delprogram 1 

”Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”, torsdag den 22. 

november 2012 kl. 9:30 til 11:30 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

 

Til stede 

 

Institution Navn Titel 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Peter Lindbo (PLL) Chefkonsulent 

Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 

Digitaliseringsstyrelsen Lis Dreier Schäfer  (LDS) Fuldmægtig 

KL Eske Groes (ESG) Kontorchef 

KL/ KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 

SKAT Susanne Baunsgaard (SB) Chefkonsulent 

Kort og Matrikelstyrelsen Pia Dahl Højgaard (PDH) Kontorchef 

Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 

 

I øvrigt deltog 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Kirsten Elbo Specialkonsulent 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Asbjørn Lenbroch Fuldmægtig 

 

Afbud 

SKAT Jochim Behrend Kontorchef 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og bordrunde, samt redegørelse for rammerne for delprogrammets og 

styregruppens arbejde 

2. Præsentation af grundlag og udgangspunkt for arbejdet i delprogrammet – ansvar, opgaver og 

budget. 

3. Organisering af delprogrammet og styregruppens opgaver 

Bilag 3, Udkast til programstyringsdokument 

4. Oplæg til programplanlægning og etablering af fælles implementeringsplan 

5. Kommunikation – oplæg ved MBBL 

6. Det videre arbejde og mødeplan 

7. Evt 

  NOTAT 

          
 Dato: 7. december 2012  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: ALE 
 Dok id: 
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Referat 

 

1. Velkomst og bordrunde, samt redegørelse for rammerne for delprogrammets og 

styregruppens arbejde 

 

 

SRU bød velkommen til sættemødet, som havde til formål dels at konstituere den allerede 

besluttede ramme (dvs. mål, ansvar/opgaver og budget), som beskrevet i udkast til 

”programstyringsdokument”(PSD), dels at beslutte rammerne for udarbejdelse af en 

implementeringsplan. 

 

Implementeringsplanen udarbejdes i første halvdel af 2013 og vil blive et centralt 

styringsværktøj for arbejdet i delprogrammet. Det er styregruppens opgave at sikre det bedst 

mulige grundlag for arbejdet i delprogrammets projekter. Desuden vil der være et særligt 

fokus, at der sker en fælles koordinering af de projektleverancer, som har tværgående 

afhængigheder. 

 

Programsekretariatet skriver beslutningsreferat, hvoraf vil fremgå hvilke emner, der har været 

behandlet på mødet, og hvad som er aftalt/besluttet. Hvis deltagerne ønsker særlige 

synspunkter ført til referatet, bedes man gøre opmærksom herpå undervejs i mødet. 

 

 

2. Præsentation af grundlag og udgangspunkt for arbejdet i delprogrammet – ansvar, 

opgaver og budget. 

 

PLL præsenterede ”Udkast til programstyringsdokument” (PSD) (jf. dagsordenens bilag 3). 

Indholdet i PSD’s kapitel 1, 2, 3 og 6 samt Bilag: 1, 2 og 4 baserer sig på de analyser og 

businesscasen, der blev udarbejdet og besluttet i foranalysen (Digitaliseringsstrategien initiativ 

10.2a). 

 

Mht. til afsnit 6 Økonomi, gjorde PLL opmærksom på at de udgiftsbaserede budgettal er 

identisk med de business case tal, der blev besluttet og afleveret til FM i foråret 2012. 

Budgettallene vil snarest blive konsolideret i forhold til den seneste version af bussinesscasen. 

 

JRO bemærkede mht. økonomien, at business casens udgiftsdel er indarbejdet på Finanslov 

2013, og at det besluttede delprogram således er fuldt finansieret.  

 

 

Der var følgende kommentarer og forslag til præciseringer i PSD.:  

 

 Det besluttet at fremhæve, at kapitel 3 omhandler aktørernes nuværende opgaver i 

relation til programmet, mens Bilag 1 omhandler aktørernes ansvar under og efter 

implementeringen af programmet.  

 s. 5 nederst – PDH ønskede præcisering vedr. praktiserende landinspektører 

 s. 5 nederst – det blev foreslået at tilføje Advokater til listen over interessenter 

 s. 6 nederst - SSHA oplyste, at Tingbogens rettighedsregistrering ikke kan ske på 

grundlag af Matriklens ejendomsoplysninger. PDH var umiddelbart ikke enig i SSHA´s 
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synspunkt. PLL spurgte ind til forståelsen heraf, og om det har betydning for 

realiseringen af målsætningen om at eliminere dobbeltregistrering. Det blev aftalt, at 

SSHA og PDH skulle uddybe dette efter mødet for at kunne vurdere om der et 

problem ift. den fortolkning, der ligger til grund for beslutningen af 

grunddataprogrammet. Styregruppen vil blive orienteret herom (red. uddybningen 

pågår stadigt). 

 SSHA har efterfølgende anmodet om, at følgende bliver ført til referat: ”Sørup Hansen 

tilkendegav, at tingbogen ikke vil kunne baseres på matriklens ejendomsdata i 

grunddataprogrammets betydning, idet oplysningerne i de to registre tjener forskellige 

formål, men at der ikke bør være noget til hinder for, at ejerfortegnelsen baseres på 

disse.”  

 s. 10 midt – PDH ønskede præcisering vedr. formål. 

 s. 11 – PSM ønskede præcisering vedr. mål 

 s. 24 - præcisering vedr. BFE nummer og E-REF.  

 s 24 - slettet ”kontroller” i afsnit beskrivelse af procesændringer  

 s. 26 - SSHA oplyste at skifteretterne ikke i alle tilfælde vil kunne indberette 

kontaktpersoner til Ejerfortegnelsen. PLL oplyste, at det vil være uacceptabelt for 

kommunerene og SKAT, hvis delprogrammet ikke etablerer en fast procedure for 

håndtering af dødsfald ift. Ejerfortegnelsen. SSHA forslog, at opgaven evt. kunne 

varetages af begravelsesmyndigheden. JRO tilbød at undersøge evt. alternative 

løsninger, idet DIGST arbejder med lignende problemstillinger. Styregruppen vil blive 

orienteret herom. 

 s.25 nederst. SB ønskede præcisering vedr. SKATs ansvar for 

infrastrukturforbedringer.  Nyt VUR (med integreret GIS) og (forbedret) adgang til data 

stryges. SKAT melder forslag ind til formulering. 

 s. 27, der skal ske en præcisering af behovet for bidrag fra kommunerne ifm. 

indkøring af Ejerfortegnelsen. ESG og SSHA var enige om, at kommunernes bistand 

til Tinglysningsretten i indkøringsperioden håndteres bedst ved, at Tinglysningsretten 

får et kontaktperson i hver kommune for afklaring af spørgsmål. 

 s. 27 Det skal præciseres, at kommunerne bistår med datavask af ejerlejligheder og 

bygning på fremmed grund.  

 s. 28, PDH ønskede en afklaring og præcisering af i hvilket omfang de såkaldte 

”afvigende arealer” er en del af business casen.  

 s.28, præcisering vedr. Vurderingsregistrets oplysninger. Vurderingsoplysninger er 

ikke grunddata; men SKAT har i flere sammenhænge bekræftet at 

vurderingsoplysningerne udstilles via datafordeleren. 

 s.28 og 29 præcisering af hvad datavasken omfatter (ejerlejligheder og bygning på 

lejet grund). 

 

 

De konkrete ændringer vil fremgå af det reviderede PSD. De relevante parter vil blive bedt om 

at komme med input, hvor dette blev aftalt på styregruppemødet. 

 

PSM gjorde opmærksom på problemstillingen vedr. ”herreløse data i ESR” (data hvor behovet 

og opdateringsansvaret er uklart), som forventes at opstå, når øvrige data er flyttet til 

Ejerfortegnelsen eller skal hentes i Matriklen og BBR.  KL vil i 1. halvår 2013 udarbejde en 

bruttoliste over disse data. Listen vil blive drøftet med DIGST. SKAT vil også blive inddraget. 
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Eventuelle ejendomsrelaterede data på denne liste vil kunne drøftes i regi af delprogrammet i 

det omfang det viser sig relevant. 

 

SRU konkluderede, at der med de forslag til præciseringer, der kom frem under den fælles 

gennemgang, er enighed om udgangspunktet for arbejdet i delprogrammet. Dog er der som 

præciseret ovenfor behov for enkelte afklaringer. 

 

PSD´en vil blive tilrettet med de aftalte præciseringer og input fra parterne og sendt i kort 

skriftlig høring forud for næste styregruppemøde. PSD fremlægges til beslutning på næste 

møde.  

 

 

3. Organisering af delprogrammet og styregruppens opgaver 

 

PLL præsenterede forslaget til organisering af delprogrammet. Det blev bemærket at  

 

 datafordeleren ikke bør fremgå på samme måde vis som andre projekter i 

delprogrammet, da datafordeleren ikke er et projekt der refererer direkte til 

delprogrammet. Det overvejes om datafordeleren skal indgå i 

organisationsdiagrammet. 

 projektforum bør fremgå på samme ”niveau” som programsekretariatet, da 

projektforum med den nuværende tegning kan tolkes som et selvstændigt 

”styringslag”, hvilket det ikke er tænkt som. 

 Styregruppen træffer beslutning om projektforums sammensætning, mens 

nedsættelse af arbejdsgrupper drøftes i og indstilles af projektforum.  

 Det blev præciseret at formand for Grunddatabestyrelsen er Finansministeriet. 

 At den tekniske følgegruppe håndterer implementeringstekniske henvendelser fra 

eksterne interessenter. Derudover har delprogrammet ansvaret for den generelle 

kommunikation og interessenthåndtering, som skal gennemføres på forskellige 

niveauer. 

 

PLL fremhævede at hvert projekt er repræsenteret permanent i projektforum, og det er vigtigt 

at denne person kan repræsentere det faglige bagland. I det omfang det er nødvendigt kan 

faglige ressourcepersoner så inddrages. Projektforum skal igangsætte arbejdet med den 

fælles implementeringsplan (dagsordenens punkt 5). Der er konsulentbistand (Strand og 

Donslund) til at facilitere arbejdet den fælles implementeringsplan.  

 

Styregruppens medlemmer bedes senest den 30. november til sekretariatet (ale@mbbl.dk) 

indmelde den person, som skal deltage i projektforum.  

 

Det er et udtalt ønske fra styregruppen, at rapportering indmeldt på projektniveau skal kunne 

genbruges i forhold til rapportering på højere niveauer. Dvs. at rapporteringen til ifm. med 

nærværende styregruppe for delaftale 1 kan være grundlag for tilsvarende til 

grunddataprogrammets bestyrelse og styregruppen for digitaliseringsstrategien. 

 

Med disse bemærkninger blev organiseringen godkendt. 

 

 

mailto:ale@mbbl.dk
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4. Oplæg til programplanlægning og etablering af fælles implementeringsplan 

 

PLL præsenterede forslag til proces for udarbejdelse af den fælles implementeringsplan, 

herunder proces for etablering af en målarkitektur. De hovedmilepæle der navigeres efter er 

fastlagt i grunddataprogrammet.  

 

JRO bemærkede til hovedmilepælene, at datafordeleren ifølge disse er i drift i 2014 og vil 

være klar til at ”gribe” nye data og fungere som distributionsplatform  

 

Til programplanlægningen blev det i øvrigt bemærket at: 

 

 KL har som aktør mange interesser i implementeringsplanen, da der er en lang række 

løsninger, der skal udvikles i relation til moderniseringen af ESR og 

grunddataprogrammet generelt. PSM uddelte en oversigt over de planlagte 

udviklingsarbejder. Der vil fra KL’s side bl.a. være fokus på at undgå længere perioder 

med paralleldrift. 

 SSHA oplyste, at kravspecifikation for modernisering af tingbogen ifølge Tingbogens 

nuværende planer skal udmeldes senest den 23.6 2013. Hertil bemærkede SRU, at 

programmet vil forsøge være opmærksom herpå, men at dette ikke tidligere er 

indgået som en forudsætning for delaftale 1.  

 Styregruppen var opmærksom på behovet for tidlig fokus på test og datamigrering. 

Det blev oplyst, at såvel test- og datamigreringsstrategi vil blive adresseret i 

planlægningen 

 

  

Mht. til dokumentationskrav bemærkede JRO, at disse bør fremgå af PSD’s kapitel 5. JRO 

bemærkede i øvrigt at i forhold til risikovurdering af projekterne hos Statens IT-projektråd, at 

der et ønske om en samtidig forelæggelse af delprogrammets projekter, således at 

delprogrammet kan risikovurderes samlet.  

  

Da der er tale om infrastrukturprojekter ligger gevinstrealisering uden for ”projekterne”. Dette 

vil givetvis føre til bemærkninger fra IT-projektrådet.  Det bør i den forbindelse afklares, 

hvordan f.eks. SKAT skal forelægge gevinster. 

 

Med disse bemærkninger blev forslaget til programplanlægning og etablering af fælles 

implementeringsplan godkendt. 

 

 

5. Kommunikation – oplæg ved MBBL 

 

Der planlægges en pjece, der redegør for delprogrammet og muligheder/konsekvenserne, når 

implementeringsplanen er klar. Pjecen vil uddybe budskaberne i den pjece, der blev 

udarbejdet i foranalysen (den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ10.2a).  

 

Herudover vil der i det nye år, når programmet er igangsat, blive lavet et nyhedsbrev, der 

redegør for, hvad der er på vej i programmet. Endvidere vil diverse programdokumenter blive 

gjort tilgængelige på internettet. 
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Andre kommunikationsinitiativer vil ligeledes blive overvejet. 

 

6. Det videre arbejde og mødeplan 

 

Projektforum holder sættemøde torsdag den 13. december kl. 11-13.  Mødeplan for 

Projektforum samt workshops fastlægges senest uge 1. 

 

Følgende mødeplan for styregruppen er efterfølgende blev fastlagt for 1. halvår 2013.   

 

- Onsdag den 16.januar 9:30-11:30 

- Onsdag den 6. marts.  9:30-11:30  

- Torsdag den 25. april  9:30-11:30 

- Torsdag den 13. juni   9:30-11:30 

 

7. Evt. 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.   


