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Dagsorden for møde i projektforum for GD1  
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 9:00 – 11:30 i SDFE mødelok. 0.4  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Nyt fra programkoordinationen (O) 
Ingen bilag 
 

3. Status for delprogrammets fremdrift (D)  
Bilag: Cover 
 

4. Status på testprojektet 
Ingen bilag 
 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D)  
Bilag: Cover + risiko- og emneregister 
 

6. Status på lovprojektet 
Ingen bilag 
 

7. Umatrikulerede arealer – status (O)  
Ingen bilag 
 

8. Historikanalyse – status (O)  
Bilag: Cover 
 

9. Evt. 

 
Bilag: 
3.1 Status for delprogrammets fremdrift 
5.1 Cover Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet 
5.2 GD1 emneregister 
5.3 GD1_GD2 risikoregister 
8.1 Cover m. indstilling for Historikanalysen 

Kontor 
Effektivisering 
 
Dato 
2. marts 2016 
 
J nr.  600-00190 
 
/aslen 



 

 

 

Cover  Den 2. marts 2016  
 

  

Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1 
 
Problem 
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. Der 
statusrapporteres for afsluttede og kommende produkter og milepæle samt 
kritiske risici og emner. Styregruppen skal forholde sig til programmets og 
projekternes status. 
 
Baggrund 
Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne for 
perioden 9. januar 2015 – 22. februar 2016. Rapporteringen foregår på baggrund 
af GD1s milepælsplan og projekternes arbejdspakker i GD1s 
implementeringsplan. 
 
Projekterne rapporterer i den skabelon, som delprogrammerne anvender til 
rapportering til Programkoordinationen og Grunddatabestyrelsen.  Status for 
rapporteringsperioden skal ses i sammenhæng med de risici og emner som 
projekterne har peget på ift. risikoværdi, handlinger og konsekvens. Det er 
programledelsens vurdering, at det vil give styregruppen et bedre grundlag at 
fremdriftstyre og risikolede på.  
 
Status 
På baggrund af projekternes statusrapportering er delprogrammet samlet set i 
GUL idet projekterne kun delvis kan efterleve milepælene i GD1. På 
projektniveau er der emner, som betyder at milepælen for igangsættelse af 
snitflade test kun delvis nås. Der er desuden projektrisici der forstærker presset på 
denne milepæl. På programniveau er der risici og emner der drejer særligt om 
gennemførsel af det det fælles testarbejde.   
 
De nævnte risici og emner der er af tværgående karakter fremgår desuden af sagen 
til pkt. 5 ’Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet’. 
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  Før   Nu 

 samlet Tid Scope Ressourcer  samlet Tid Scope Ressourcer 

Samlet 
status 

 

   

  

   

Matriklens 
udvidelse (MU) 

         

Ejerfortegnelsen 
(EF) 

         

BBR 

         

Testprojektet 
(GD1-GD2) 

         

Lovprojektet 
(GD1-GD2) 

         

Uddybning af registerprojekternes status 
 
MU. Den nødvendige fremdrift af fabriksprøve og den parallelle udvikling af MU 
er ikke forløbet tilfredsstillende, dermed er MU ikke i fuldt omfang klar til 
snitfladetest den 1. maj 2016, da funktionsprøve tidligst afsluttes den 13. maj. MU 
kan fortsat levere de forventede testdata/testpopulation til Geodatabanken og 
Datafordeler, således at visse testaktiviteter, som ikke forudsætter MU’s direkte 
medvirken, kan påbegyndes 1. maj. For at undgå at forsinkelsen af 
Funktionsprøven får mærkbare konsekvenser for gennemførelsen af 
Snitfladetesten udarbejdes en plan for, hvordan testarbejdet under 
Funktionsprøven tidsmæssigt kan tilpasses tidsplanen for Snitfladetesten. Planen 
udarbejdes i samarbejde med den fælles testkoordinering i SDFE og 
Geodatabanken.  På ressourcesiden er MU ramt af afgang af den 
forretningsmæssige projektleder pr. 1.3.2016.  Efter aftale med SDFE er det dog 
muligt at trække på Peter Knudsen op til en dag ugentligt frem til medio maj 2016. 
MU vurderer at projektet samlet set er i gul 
 
EF. Fremdriften på udviklingen af Ejerfortegnelsen er god og systemet er tæt på 
at være færdigudviklet og overordnet set er kvaliteten fin. Projektet forventer at 
kunne gennemføre planlagt fabriksprøve i uge 11, under forudsætning af at SIT 
leverer de aftalte testmiljøer hertil. Projektets status er fortsat gul på ressourcer. 
Dette skyldes ekstraomkostninger til leverandøren som følge af REST- sikkerhed, 
datakvalitet i ESR samt integration til Digital Tinglysning på samlet 1 mill. kr. 
Derudover har der i 2015 været uforudsete udgifter som følge af klager over 
udbud samt aktindsigt i en størrelse af ca. ½ mill. kr. EF har vurderet, at de samlet 
set er i grøn. 
 
BBR. Første dellevarance af BBR 2.0 er afsluttet, og den kommunale brugertest 
er gået godt. Projektet arbejder på at få færdiggjort udstillingsmodellen, således at 
version 1.1 af DLS kan være klar inden den 1. maj. BBR er uændret i grøn status.  
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Test-projektet. (GD1-GD2) er samlet set gået fra gul til grøn, fordi ressourcer er 
gået i grøn på grund af tilførsel af konsulentressourcer.  Konsulentassistancen er 
udmøntningen af Grunddatabestyrelsens beslutning om at afsætte 1 mio. kr. 
yderligere til tværgående test. Tid er fortsat i gul, da der er usikkert, om alle 
projekterne i GD1 og GD2 kan nå at få testdata klar til 18. april. Testprojektet er i 
løbende dialog med registerprojekterne for at mitigere risikoen. 
 
Lov projektet GD1-GD2) er fortsat i grøn, men er gået i gul på ressourcer som 
følge af Morten Linds opsigelse. Der foretages en struktureret vidensoverdragelse, 
ligesom det er besluttet at Mortens ressourcer fokuseres på Lovprojektet den 
resterende tid. 
 

Løsning 
Det indstilles, at projektforum  

- drøfter status for delprogrammets fremdrift. 
- godkender - med eventuelle bemærkninger, at sagen går videre til 

styregruppen  

Procedure  
Med projektforums godkendelse forelægges sagen for styregruppen på møde den 
4. februar 2016. 

Kommunikation 

Ikke relevant 

 



 

 

 

Cover  Den 2.marts 2016  
 

  

Væsentlige risici og emner 

Problem 
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og 
delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som 
programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed.  

Baggrund 
Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har 
tværgående betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives 
i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i 
risikoregisteret. Emner registreres og behandles i delprogrammets emneliste. 
Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets 
projekter.  

Det samlede risikobillede for GD1 vurderes af programledelsen at være højt. 
Dette skyldes, at der er identificeret flere kritiske risici og emner der primært 
vedrører registerprojekternes parathed til at deltage i snitfladetesten, der begynder 
1. maj.  Konsekvensen kan blive, at snitfladetesten ikke kan gennemføres i fuldt 
omfang inden for den planlagte tidsramme og at testaktiviteter må skubbes til den 
planlagte periode for integrationstest. Tidsplanen for integrationstesten bliver 
således alt andet lige sat under et betydeligt pres.  

Løsning 
Nedenfor er listet kritiske risici (F er betegnelse for fælles GD1/GD2)samt nye og 
aktuelle emner.  

Kritiske risici 

ID Årsag Hændelse Effekt Værdi 
(SxK) 

Tiltag 

F4 Fornødne testdata 
med den rette 
konverterings-
rækkefølge og flow er 
ikke klar 18. april på 
DAF  

Dele af 
snitfladetesten 
kan ikke 
igangsættes 
1.5.2016 
 

Dele af 
snitfladetesten 
skubbes til 
perioden for 
integrationstest, 
hvilket vil sætte 
tidsplanen for 
integrationstest 
under pres. 

16 
(4*4) 

Testprojektet udarbejder 
i samarbejde med 
testforum en detaljeret 
plan. Planen forelægges 
Grunddatabestyrelsen. 
Hvert af 
registerprojekterne skal 
levere bidrag med 
forudsætning for 
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etablering af testdata og 
forventet 
etableringstidspunkt.  
 

F6 Lovprojektets 
tidsplan er stram og 
giver ikke mulighed 
for yderligere 
forsinkelser. 

Kvaliteten af 
lovforslaget 
forringes. 

 

Risiko for 
”huller” i 
hjemlen 
hvormed 
registrenes 
idriftsættelse 
kan forsinkes. 

 

15 
(3*5) 

Indsatsen prioriteres ift. 
de regler, som er 
forretningskritiske.  
1. høringsfase starter 13. 
maj. 
 

F8 Der er utilstrækkelig 
tid afsat til 
snitfladetest, set i 
forhold til de 
aktiviteter der skal 
gennemføres for at 
kunne gennemtestes 
ved fejl. 

Fejl og 
mangler som 
opdages i 
testfasen kan 
ikke afhjælpes 
og gentestes 
inden for 
samme 
testfase (der 
er ikke tid til 
regressionstes
t) 

 

Dele af 
snitfladetesten 
skubbes til 
perioden for 
integrationstest, 
hvilket vil sætte 
tidsplanen for 
integrationstest 
under pres. 

20 
(5x4) 

GD1/GD2/GD7/GD8 
samt DIGST er ved at 
undersøge muligheden 
for "warroom"  
(kommandorum) 

F9 Der er utilstrækkelig 
tid afsat til 
integrationstest, set 
i forhold til de  
aktiviteter der skal 
gennemføres for at 
kunne gennemtestes 
ved fejl. 

Fejl og 
mangler som 
opdages i 
testfasen kan 
ikke afhjælpes 
og gentestes 
inden for 
samme 
testfase (der 
er ikke tid til 
regressionstes
t) 

Fejl kan 
blokere den 
videre 
integrationstest 

20 
(4x5) 

GD1/GD2/GD7/GD8 
samt DIGST er ved at 
undersøge muligheden 
for "warroom" / 
(kommandorum) 
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2 Der er restriktioner 
på anvendelse af CPR 
data i test på grund af 
sikkerhed 

Der er ikke 
udarbejdet en 
procedure 
som kan 
Kammeradvo
katgodkendes 

Test som 
involverer CPR 
i GD1 kan ikke 
gennemføres 

15 
(3x5) 

CPR kontoret har udtalt, 
at de har svært ved at se 
problemet. De mener 
det er tilstrækkeligt at vi 
udarbejder et notat, der 
beskriver hvorfor det er 
nødvendigt at bruge 
produktionsdata. Givet – 
at der i vid udstrækning 
er tale om offentlige 
ikke-følsomme 
personoplysninger 
betyder at argumenterne 
for at der skal være 
produktionsdata er 
mindre strenge end hvis 
der er tale om 
personfølsomme 
oplysninger.  
CPR har en maskine der 
kan randomisere CPR-
data. De vil undersøge 
om vi kan låne den.   

4 MU's leverandør har 
ikke nået at afhjælpe 
fejl i fabriksprøven 

MUs 
fabriksprøve 
kan ikke 
godkendes 

Fabriksprøven 
forsinkes. Dette 
udskyder 
igangsættelse af 
funktionsprøve 
og MU's 
medvirken i 
snitfladetest. 

16 
(4x4) 

MU laver ugentlig 
opfølgning i forholf til 
leverandøren og 
rapporterer løbende til 
GD1  

5 Der opdages fejl i 
MU's funktionsprøve 
som ikke er fundet 
tidligere pga. 
utilstrækkelig test i 
fabriksprøven 

MU's 
funktionsprøv
e forsinkes 
yderligere 

Registeret 
opfylder ikke 
forudsætningen 
for at kunne 
deltage i fælles 
test. MU kan 
først deltage i 
fuldtsnitfladetes
t 13. maj 2016 

16 
(4x4) 

MU laver ugentlig 
opfølgning i forholf til 
leverandøren og 
rapporterer løbende til 
GD1 
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Nye / Aktuelle emner 

ID Problem og konsekvens Status 
118 
 

SIT stiller ikke test-miljøer (PreProd og alm. 
testmiljø) til rådighed rettidigt for EF og MU. 
 
Manglende adgang til SIT test-miljø gør at den 
tekniske integration af EF, MU og DAF ikke kan 
testes. 

26.01.2016: Registerprojekter 
følger op overfor SIT 
22.02.2016: GST har på 
direktørniveau indgået aftale med 
SIT om etablering af testmiljøer 
for EF 26.3.2016.  
MU har i forvejen aftale om 
etablering af testmiljøer 1.3.2016. 
Emnet lukkes når testmiljøer er 
etableret. 

119 
(NY) 

DAR har i seneste DLS fjernet nogle 
søgekriterier, som Ejerfortegnelsen anvender. 
 
Der er nu mangelfuld funktionalitet på 
Datafordeleren til at fremsøge ejendomme ud fra 
adresse, idet man ikke længere kan omsætte en 
given adresse (UUID) til den ejendom (BFE-
nummer), som findes på adressen. 
 
Det er en yderst central og essentiel funktionalitet 
i Ejerfortegnelsens brugerflade, som er 
uundværlig for Ejerfortegnelsen.  

24.02.2016: PL for EF har rettet 
henvendelse til PL-DAR for 
eventuelle alternative løsninger 
/services. Sagen er under afklaring 

122 
(NY) 

Funktionsprøven for MU kan ikke afsluttes inden 
snitfladetestens start. 
 
De dele af snitfladetesten hvor MU medvirker, 
kan således tidligst starte 13.5. 

24.02.2016: Forsinkelsen skal 
meddeles testprojektet, så 
testplanen kan tilrettes. 

123 
(NY) 

Ejendomsbeliggenhedsadressen kan ikke indgå i 
test.   
 
De dele af snitfladetesten, hvor 
Ejendomsbeliggenhedsadressen indgår, kan 
således ikke påbegyndes 1.5 som planlagt. 
 

24.02.2016: Forsinkelsen skal 
meddeles testprojektet, så 
testplanen kan tilrettes. MU skal 
levere en fuld plan for etablering af 
Ejendomsbeliggenhedsregisteret 
samt tilhørende services. 

 

Det indstilles, at projektforum: 

- drøfter risikobilledet samt de mitigerende handlinger for de kritiske risici 
og emner, og  

- godkender, at sagen forelægges styregruppen. 
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Procedure  
Sagen forelægges GD1-STG den 15. marts. 

Kommunikation 
Ikke relevant 

 



Emneregister GD1 20160302

101 10.06.15 Håndtering af sammenlagte 
ejerlejligheder

GST's datavask har godtgjort, 
at ca. 3600 af tingbogens 
ejerlejligheder ikke kan 
matches med ESR. Ca 50 % af 
disse skyldes at ejerlejligheder 
er sammenlagt i ESR som en 
konsekvens af at enhederne 
iht. byggeloven er sammelagt i 
BBR. Den anden halvdel 
skyldes fejl i ESR.
For at skabe konsistens 
mellem Matriklens og BBRs 
registreringer af ejerlejligheder 
er der behov for to indsatser:
1. Kommunerne retter fejlagtigt 
registrerede ejerlejligheder i 
ESR/BBR
2. Der laves en liste over ESR-
ejerlejligheder som er nedlagt 
som følge af sammenlægning i 
BBR mhp. at den sammenlagte 
enhed i BBR v2.0 kan få 
tilknyttet den sammenlagte 
ejerlejligheds BFE-nr.

Teknik GD1 sekr. 26.8.15 19.05.2012: Rejst af KL i GD1 styregruppen 
mhp. på en drøftelse i styregruppen den 25. 
juni 2015.
25.8.2015: forslås overført til  forum for ESR 
udfasningen.                                                                                          
20.10.2015: Afventer resultater af datavask. 
Kan herefter lukkes                                                                                   
24.11.2015: Uændret  
03.12.2015: Ifb. med godkendelse af status 
på datavask godkendte styregruppen flg.:

- GD1 sikrer en aftale med KL, SKM og BBR 
om håndtering af ejerlejligheder, der er 
sammenlagt i ESR, men ikke i Tingbogen.

- Kommunerne retter ikke de ejerlejligheder, 
som anses som ”nedlagt” efter kommunal 
tilladelse til fysisk eller anvendelsesmæssig 
”sammenlægning 
26.01.2016: Uændret

Åben

107 03.09.15 Umatr. Arealer Oprettet som følge af STG-
beslutning 3/9-15: "GST vil 
udarbejde et skriftligt 
pragmatisk løsningsforslag, 
som ikke nødvendigvis kræver 
stor systemunderstøttelse. 
Forslaget vil blive drøftet med 
de involverede parter mhp. på 
at finde en løsning". 

Teknik GD1-sekr. 27.10.15
03.12.2016: Styregrupppen tog til 
efterretning:Københavns Kommune mangler 
at gennemføre datavask, hvilket betyder, at 
det samlede antal umatr. arealer må 
forventes at blive lavere end 200. Det er aftalt 
med KL, at Københavns kommuneder i 
indeværende år vaskes til bunds, og at der 
efterfølgende gennemføres en 
kvalitetssikring i GST. På det grundlag 
indhentes bud fra et landinspektørfirma på et 
estimat foromkostningerne for matrikulering 
af arealerne.
21.01.2016: KK har afsluttet datavask. Der er 
ca 120 umatr. tilbage på landsplan. Der er 
bestilt nyt dataudtræk  fra ESR mhp. 
kvalitetssikring
24.02.2016  SDFE (GD1) vil i samråd med 
GST estimere omkostningerne ved 
matrikuleringen af de resterende 
umatrikulerede arealer og på den baggrund 
lave et oplæg til styregruppen om hvilken vej, 
der er realistisk at gå. 

Åben

109 03.11.15 Sen levering af datafordelerens 
tekniske specifikationer af 
service og hændelser.

Det tekniske format for svar på 
serivces og hændelser, som 
skal leveres af KMD, kendes 
først til marts 2016. Der er 
registre i GD1-GD2, som har 
gennemført overtagelsesprøve 
inden marts og derfor ikke har 
en leverandør til marts.Der er 
tillige registre hvor 
leverandøren i det store hele er 
færdige med udviklingen.
Registerprojekterne har meldt 
tilbage at udviklingen kommer 
til at bero på antagelser og ikke 
fakta.

Teknik GD7 15.11.2015: GD1 og GD2 håndterer ift. 
projektleverandører og GD7 ift. KMD
26.01.2016 GD7 mener at specifikationerne 
er udsendt til projekterne. Projekterne høres 
om det udsendte specifikationer er 
tilstrækkelig dokumentation på kommende  
PF møde i GD1 og GD2
04.02.2016: GD7 har (1. jan. 2016) udsendt 
en generisk vejledning i anvendelse af 
tjenester. Registerprojekterne har taget til 
efterretning at de endelige dataformater 
fastlægges i servicekonfigurationsprocessen. 
Emnet fastholdes i GD1 emneregister.
24.02.2016: GD7 har fremsendt en opdateret 
version den 16.2.2016, denne er 
videreformidlet til GD1 projektforum

Åben

110 03.11.15 Manglende fælles 
retningslinier, standarder og 
metoder

På grund af utilstrækkelig 
beslutningskraft i programmet, 
fastlægges ikke de nødvendige 
programfælles retningslinjer, 
standarder og metoder.

Organisati
on

GD1, 
GD2, 
GD7, GDS

Ikke 
afklaret

15.11.2015: Brian Arreborg Hansen, GST 
(delprogramejer for GD1 og GD2) drøfter 
behov med Jens Krieger Røyen, DIGST 
(programejer for grunddataprogrammet).
26.01.2016: Planlægges og håndteres i det 
fælles testprojekt. 
Emnet lukkes når den detaljerede testplan er 
godkendt
24.02.2016, ingen ændring

Åben

Håndtering åben-

lukket

Emne-

id

Beskrivelse af konsekvens Emnetyp

e

Dato Beskrivelse af emne Ansvarlig 

for 

håndterin

g

Deadline 

for tiltag



111 16.11.15 Sikkerheds-implementering i 
relation til .NET

Der er lavet en .NET 
referenceimplementering af 
grunddata STS. Den er 
afgrænset til SOAP/WSDL 
services. De fleste services på 
Datafordeleren er REST/JSON 
serivces. Det udfordrer EF ift. 
at udvikle sikkerhed, som en 
del af deres delleverance 2. 

Teknik GD8 26.01.2016: Første del af .Net REST 
referenceimplementeringen til NemLog-in 
STS er nu klar via links herunder. Resten af 
referenceimplementeringen forventes 
publiceret primo februar. 

Pakker lagt på nettet og er klar til brug.
https://www.nuget.org/packages/Digst.OioIdw
s.Rest.Server/1.0.0-alpha2
https://www.nuget.org/packages/Digst.OioIdw
s.Rest.Client/1.0.0-alpha2

Kildekoden er tag’et på softwarebørsen her:
https://svn.softwareborsen.dk/OIOIDWS/tags/
REST_alpha2

Java REST referenceimplementering til 
NemLog-in er nu klar: 
https://digitaliser.dk/resource/3021000. 

Emnet kan lukkes når .Net REST er endelig 
implementeret. 
22.02.2016 GD8 har oplyst at REST 
referenceimplementeringen er gennemført. 
kan lukkes

Lukket

112 15.11.15 Organiseringen af det 
tværgående testarbejde, 
herunder koordinering af tests 
ml. GD1/GD2 og GD7 samt 
etablering af tværgående 
testdata-sæt.

Testprojek
tet

15.11.2015: Der er igangsat et arbejde med 
at udarbejde et oplæg til plan for fælles test i 
GD1, GD2 og GD7, indeholdene tids- og 
aktivitetsplan, overblik over fælles 
testopgaver (formål, fagligt indhold, 
hovedaktiviteter) samt succeskriterier og 
anbefaling.
04.02.2016: Overordnet testplan forelagt og 
godkendet af styregruppen. Detalieret 
testplan forelægges styregruppen den 15.3

Åben

113 15.11.15 Udfordringer i DAF’s 
understøttelse af 
”Stedbestemmelse”. 

Der er ifølge DLS stort set 
ingen hændelser, der kan 
filtreres på 
kommuneafgrænsning. Netop 
kommuneafgrænsning har 
meget tidligt været rejst som en 
vigtig afgrænsning af 
hændelser, da rigtig mange 
anvendere (både interne i 
Grunddataprogrammet og 
eksterne) arbejder med 
kommuneafgrænsede 
oplysninger.

F.eks. kan der kke refereres til 
kommune i 
Ejendomsbeliggenhedsregister
et via BFE.
Payload kan kun indeholde 
attributter fra objekttypen selv- 
DVS. det kan f.eks. Ikke 
fortælles hvem der er 
køber/sælger for et Ejerskifte.

Teknik GD7 03.12.2015: Rejst på GD1 styregruppemødet 
forbindelse med rapportering af status på QA 
af DLS.
GD7 vil søge at få den af GD1/GD2 
forudsatte funktionalitet implementeret på 
DAF. I det videre arbejde forudsættes at DAF 
understøtter GD1/GD2s behov for 
anvendelse af såkaldte 
stedbestemmelsesreferencer.
26.01.2016: Emnet er overført til 
Grunddataprogrammet emneregister (emne 
19).
11.02.2016: GD7 har bekræftet, at der 
indgåes en aftale med KMD om levering af 
funktionaliteten til 1. august.Emnet fastholdes 
i GD1 emneregister indtil der modtaget 
endeligt tilsagn. 

Åben

114 18.01.2016 Udstillingsmodeller refererer 
ikke til DLS

Der findes ikke et samlet sted, 
hvor udstillingsmodeller kan 
hentes og hvor modellerne 
refererer til DLS’en. 

Når man står med en DLS 
version X.X i hånden kan man 
ikke se den version af 
udstillingsmodellen, der hører 
til denne DLS.

Teknik GD7 ? 26.01.2016: Det skal fremgå hvilken version 
af udstillingsmodellen en pågældende DLS 
refererer til. GD1 rejser problemstillingen 
overfor GD7.

22.02.2016: Version af udstillingsmodel, en 
pågældende DLS refererer til, indføres som 
oplysning i fremtidige DLS’er. Kan lukkes

Lukket

116 18.01.2016 Behov for opdatering af 
implementeringsplan / 
milepælsplan

Der er et behov for at få 
opdateret implementeringsplan 
og milepælsplan. M16 
(Ejerfortegnelsen 
implementeret) ligger pt. før 
M17 (Matriklen (BPFG) og BBR 
2.0 implementeret). Dette giver 
ikke mening, da 
Ejerfortegnelsen kun 
konverterer ejerskab for 
ejendomme med BFE-nr.
Der er deusden behov for at 
tilføje milepæle der afspejler de 
planlagte testaktiviteter 
inklusive tilbagekonvertering til 
ESR.

Tidsplane
r

GD1 4.2.2016 26.01.2016: programsekretariatet opdaterer 
Milepælsplanen der herefter behandles via 
ændringshåndtering i PF og forelægges GD1 
styregruppen.

22.02.2016: Milepælsplanen opdateres når 
detaljerne for implementeringsrækkefølge og 
konvertering til ny datamodel foreligger.  

Åben



117 18.01.2016 Der findes ikke en plan for 
tilbagekonvertering af 
grunddata til ESR.  

Der er behov for en detaljeret 
plan for grunddataregistrenes 
idriftsættelse samtidig med at 
tilbagekonverteringen fra 
grunddata til ESR indfases. 
Planen skal afstemmes med 
GD1's implementeringsplan.

Tidsplane
r

Kombit 
eller 
arbejdsgru
ppen for 
ESR 
udfasning
en

? 26.01.2016: I regi af følgegruppen for ESR-
udfasningen udarbejdes der en 
implementeringsplan for 
tilbagekonverteringens idriftsættelse. Planen 
koordineres med GD1’s 
implementeringsplan. Testprojektet er 
informeret herom.

22.02.2016: Status uændret

Åben

118 26.01.2016 SIT stiller ikke test-miljøer 
(PreProd og alm. testmiljø) til 
rådighed rettidigt for EF og MU.

Manglende adgang til SIT test-
miljø gør at den tekniske 
integration af EF, MU og DAF 
ikke kan testes.

Test GST Snarest 26.01.2016: Registerprojekter følger op 
overfor SIT
22.02.2016: GST har på direktørniveau 
indgået aftale med SIT om etablering af 
testmiljøer for EF 26.3.2016. MU har i 
forvejen aftale om etablering af testmiljøer 
1.3.2016. Emnet lukkes når testmiljøer er 
etableret. 

Åben

119 24.02.2016 DAR har i seneste DLS fjernet 
nogle søgekriterier, som 
Ejerfortegnelsen anvender

Mangelfuld funktionalitet på 
Datafordeleren til at fremsøge 
ejendomme ud fra adresse idet 
man ikke længere kan omsætte 
en given adresse (UUID) til den 
ejendom (BFE-ummer), som 
findes på adressen.

Det er en yderst central og 
essentiel funktionalitet i 
Ejerfortegnelsens brugerflade, 
som er uundværlig for 
Ejerfortegnelsen.

Teknik GD1/GD2/
DAR

Snarest 24.02.2016: PL for EF har rettet henvendelse 
til PL-DAR for eventuelle alternative løsninger 
/services. Sagen er under afklaring

Åben

121 24.02.2016 Mangelfuld funktionalitet på 
datafordeleren i forhold til CVR. 

Der er uoverensstemelse 
mellem CVR-hændelser og 
CVR services. CVR mangler at 
udstille en service, hvor man 
kan omsætte UUID fra 
hændelserne til et CVR 
nummer eller alternativt at 
medsende CVR nummer i 
hændelsen

Teknik GD1/GD2/
CVR

Snarest 24.02.2016: PL for EF har bedt PL CVR om 
at redegøre

Åben

122 24.02.2016 Funktionsprøven for MU kan 
ikke afsluttes inden 
snitfladetestens start.

De dele af snitfladetesten hvor 
MU medvirker kan tidligst starte 
13.5

Test MU-GST Snarest 24.02.2016: Forsinkelsen skal meddeles 
testprojektet, så testplanen kan tilrettes. 

Åben

123 25.02.2016 Ejendomsbeliggenhedsadresse
n kan ikke indgå i test. 

De dele af snitfladetesten hvor 
Ejendomsbeligehedsadressen 
indgår kan ikke påbegyndes 
1.5 som planlagt

Test MU-GST Snarest 24.02.2016: Forsinkelsen skal meddeles 
testprojektet, så testplanen kan tilrettes. MU 
skal levere en fuld plan for etablering af 
Ejendomsbeliggenhedsregisteret samt 
tilhørende services.

Åben

124

12.02.16 Konvertering af data til DAR 
kræver bla. frysning af de 
registre, som skal "afgive" 
adressedata. Det skal ske 
ultimo 2016 (og vil vare mindre 
end en uge) mens 
konverteringen foregår og DAR 
gøres klar til produktion. 
Leverandøren har identificeret 
de registre, der skal fryses. Det 
drejer sig om CPR, MU, DAGI, 
GeoDK, BBR og DAR 0.9

"Frysningen" giver 
leverandøren mulighed for at 
konvertere data, så DAR kan 
idriftsættes med opdaterede 
data. Såfremt et register ikke 
kan opfylde behovet for 
"frysning" vil DAR ved 
idriftsættelse ikke indeholde 
opdaterede data, hvilken kan 
have betydning for DAR-
systemets funktionalitet og/eller 
adressernes præcision.  

Teknik Projektled
er Henrik 
Ravn 
Lager, 
DAR-
projektet.

På baggrund af overbliksnotat om DARs 
behov gennemføres drøftelser med de 
enkelte registre. Der skal være indgået aftaler 
med registrene inden udgangen af 2. kvartal.

Åben
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Historik på ejendomsoplysninger 

Problem 
Matriklen og Ejerfortegnelsen vil på Datafordeleren kun udstille data med 
historisk, som ligger efter idriftsættelsestidspunktet (maj 2017). Imidlertid har 
både den kommunale og statslige ejendomsbeskatning behov for historiske 
oplysninger om ejendomme og deres ejere fra tiden før maj 2017. I dag findes 
disse oplysninger i ESR, som forventes udfaset medio 2018. Derfor er der behov 
for at etablere en løsning, som gør historiske ejendomsdata fra tiden før 
idriftsættelse af grunddata tilgængelige for kommunale og statslige systemer. 

Baggrund 
Problemstillingen bliver erkendt under GD1’s udredning af ESR-data, der skal 
videreføres i grunddataregistrene. Derfor blev der i den reviderede business case 
for GD1 (foråret 2015) afsat midler til at udrede problemstillingen og foreslå 
løsningsalternativer, der stiller historik til rådighed for kommunerne og SKAT 
(udredningen er herefter benævnt historikanalysen). 

Historikanalysen udføres af en analysegruppe under ledelse af GD1 og i 
samarbejde med: KL/Kombit, SKM/ICE og GST. Analysegruppens første 
opgave er at udarbejde et udkast til kommissorium for analysegruppens arbejde, 
herunder foreslå løsningsscenarier for den videre analyse. 

Analysegruppen har opstillet fire mulige løsningsscenarier, hvoraf to af disse 
(scenarierne A og B) anses som realistiske.  

Scenarium A:  
Scenarium A er baseret på genbrug af SKM/ICE’s løsning med historik på 
ejendomsoplysninger før 1. april 2017 – løsningen anvender udtræk fra ESR. 
(SKM/ICE har oplyst, at de under alle omstændigheder etablerer en 
historikløsning til eget brug).  

Scenarium B:  
Scenarium B etablerer et nyt ”register” som teknisk er frigjort fra 
grunddataregistrene (en palleløsning) som kan driftsafvikles forskellige steder. 
Løsningen kan evt. genbruge dele af SKM/ICE’s løsning. 

Analysegruppen anser scenarium A som værende den bedste løsning bl.a. med 
følgende begrundelser: 



  Side 2 af 2 

 

• Sparet tid og omkostninger ved genbrug af SKM/ICE’s løsning som i 
udgangspunktet vil understøtte KL/Kombits behov for historik.  

• Det vil være i strid med grunddata-ideen at dublere eksisterende løsninger. 

• Genbrug af SKM/ICE’s løsning sikrer, at også det historiske datagrundlag 
for ejendomsvurderingen og den kommunale ejendomsskat er ens. I 
modsætning til at der ved to uafhængige løsninger vil være en risiko for at 
uoverensstemmelser. 

 

Imidlertid har SKM/ICE meddelt, at de ikke kan støtte, at analysen omfatter 
scenarier, der involverer SKM/ICE’s historikløsning. Idet SKM/ICE mener, at 
enhver anvender skal bygge egen historik. 

Løsning 
Jf. ovenstående begrundelse indstiller  GD1 og et flertal i analysegruppen, at 
styregruppen for den koordinerede udfasning af ESR godkender at: 

• Historikanalysen tager udgangspunkt i løsningsscenariet baseret på 
genbrug af SKM/ICE historikløsning (scenarium A). 

• Såfremt analysen viser, at scenarium A ikke til fulde opfylder de 
forretningsmæssige krav til historik på ejendomme og ejeroplysninger, skal 
analysen pege på en løsning, der i videst muligt omfang genbruger 
elementer fra SKAT/ICE’s historikløsning.  

Økonomi 
Der blev i revisionen af GD1 business casen (foråret 2015) bevilget midler til at 
gennemføre historikanalysen. 

Kommunikation 
Ingen 
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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Nyt fra programkoordinationen (O)
3. Status for delprogrammets fremdrift (D) 
4. Status på testprojektet (O)
5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D) 
6. Status på lovprojektet (O) [foreslås behandlet under punkt 3]
7. Umatrikulerede arealer – status (O) 
8. Historikanalyse – status (O) 
9. Evt.
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2. Nyt fra programkoordinationen (O)
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3. Status for delprogrammets fremdrift (D)
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  Før   Nu 

 samlet Tid Scope Ressourcer  samlet Tid Scope Ressourcer 

Samlet 
status 

 

   

  

   

Matriklens 
udvidelse (MU) 

         

Ejerfortegnelsen 
(EF) 

         

BBR 

         

Testprojektet 
(GD1-GD2) 

         

Lovprojektet 
(GD1-GD2) 
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GD2

GD2

GD2

GD2

GD2

Test i 
GD1 og

Test i GD1 og 
GD2

Test i 
GD1 og

Klargøring af eTL til brug af 
BFE-nummer

Snitf lade 
test

Idriftsættelse
Snitf lade 

test

Test primære 
anvendere

Udvikling og intern test

Test primære 
anvendere

Idriftsættelse

Udvikling og intern test Idriftsættelse

Test i 
GD1 og

Test i 
GD1 og

Test i 
GD1 og

Etablering fælles testmiljøer 
og testdata

Snitf lade 
test

Snitf lade 
test

Test primære 
anvendere

Test og implementering af 
paralleldrift

ESR

Løsnings-
arkitektur

CPR/CVR

Frozen Zone

ØKO

MP GD1

TEST

Løsningsarkitektur, udbud, udvikling og intern test

MP GD2

MP GD7

MP GD8

TL

VUR

BBR Udbudsmateriale
Udbud og 
kontrakt

EF
Løs

. 
Ark.

Udbuds-
materiale

Udvikling og intern test

MU
Udbud og 
kontrakt

Udvikling og intern test

sep nov okt nov dec jan aprapr maj jun jul aug sepokt dec jan feb marokt nov dec jan …

2017

maj apr

2014 2015 2016

feb marfeb mar apr maj jun jul aug

Paralleldrift 
Ejd.skat

Paralleldrift 
Ejd.skat

2018

Test primære 
anvendere

Test primære 
anvendere

Test primære 
anvendere

Idriftsættelse

Idriftsættelse

Idriftsættelse

3 11

3 5 6 7 8 9 10

13

4

4

1 2 3

1 2 5 6 10 14 15 16 17 18 19

3 4 52 61

1

4

2

76 8 13

2012987

DAFs korrektionsplan

√ √ √ √
√

Tinglysning 
klar til BFE

GD1 Hovedtidsplan med milepæle
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DAF overordnet plan
18. april – 30. april:
• Registrene tester connectivity mod DAF 

testmiljø
• Upload af testdata til DAF testmiljø



DL4 – revideret sprintplan 
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DL4 SprintPlan 2015.12.17

Uge Aktivitet 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
04-jan

Matrikel Konfiguration 07-jan 20-jan 27-jan 04-feb

Test+Demo 28-jan 11-feb 25-feb

Øvrigt

BBR Konfiguration 05-jan 19-jan 24-feb 04-mar 09-mar 23-mar

Test+Demo 10-feb 30-mar 13-apr

Øvrigt

CPR Konfiguration 26-jan 03-feb 09-feb 18-feb 08-mar 22-mar

Test+Demo 24-feb 09-mar 13-apr

Øvrigt

CVR Konfiguration 06-jan 19-jan 09-feb 18-feb 23-feb 03-mar

Test+Demo 11-feb 10-mar 30-mar

Øvrigt

DAGI Konfiguration 06-jan 19-jan 27-feb 04-feb

Konfiguration 27-feb 04-feb

Test+Demo 11-feb 25-feb

Øvrigt

DAR Konfiguration 05-jan 19-jan 24-feb 04-mar 09-mar 23-mar

Test+Demo 10-feb 30-mar 13-apr

Øvrigt

Ejer Konfiguration 26-jan 03-feb 23-feb 03-mar 08-mar 22-mar

Test+Demo 24-feb 30-mar 14-apr

Øvrigt

GeoDK Konfiguration 06-jan 19-jan 27-jan 04-feb 10-feb 18-feb

Test+Demo 11-feb 25-feb 10-mar

Øvrigt

Sted Konfiguration 07-jan 20-jan 27-jan 04-feb

Test+Demo 28-jan 11-feb 25-feb

Øvrigt

Beliggenhed Konfiguration 07-jan 20-jan 27-jan 04-feb

Test+Demo 28-jan 11-feb 25-feb

Øvrigt

Konfiguration af Data

Konfiguration af Tjenester

Konfiguration af hændelser

Test

* Planlægningsmøde 5-6-7 jan 26-27 jan 9 -10 feb 23-24 feb 8-9 mar

* Demo 28-jan 10-11 feb 24-25 feb 9-10 mar 30-mar 13-14 mar

* Sprint 19-20 jan 3-4 feb 18-feb 03-04 mar 22-23 Mar

1.2.2016 

12.2.2016

15.2.2016 

26.2.2016

29.2.2016 

11.3.2016

14.3.2016 

1.4.2016

4.4.2016 

15.4.2016

18.4.2016 

29.4.2016

1.2.2016 

26.2.2016

29.2.2016 

1.4.2016

4.4.2016 

29.4.2016

Sprint 22A Sprint 22B

Sprint 22Sprint 21

Sprint 21A Sprint 21B

Sprint 17 Sprint 18 Sprint 19 Sprint 20

Sprint 20A Sprint 20BSprint 19Sprint 18Sprint 17

30.11.2015 

18.12.2015

21.12.2015 

8.1.2016

11.01.2016 

29.1.2016



4. Status på testprojektet (O)
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5. Håndtering af aktuelle emner og risici for 
delprogrammet (D)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (2)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (3)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (4)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (5)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (6)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (7)
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5. Håndtering af aktuelle emner 
og risici for delprogrammet (8)
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6. Status på lovprojektet (O)
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7. Umatrikulerede arealer – status (O)
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3. marts 2016 Side 21

7. Umatrikulerede arealer – status  (O)7. Umatrikulerede arealer – fortsat  (O)



7. Umatrikulerede arealer – videre proces (O)

a) På grundlag af ESR’s bestand af umatr. arealer pr. 29. 
jan. 2016 udarbejder GST en oversigt fordelt på typer 
samt supplerende oplysninger.

b) De enkelte kommuner skal forholde sig til behovet for 
at matrikulere hver enkelt af de i kommunen 
beliggende umatrikulerede arealer.

c) Oversigten revideres på grundlag af kommunernes 
indmeldinger.

d) Udarbejdelse af omkostningsestimat for matrikulering
e) Sagen forelægges GD1-styregruppen

3. marts 2016Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 22



8. Historikanalyse - status (O)

GD1 og et flertal i analysegruppen indstiller, at styregruppen for den 
koordinerede udfasning af ESR godkender at:
• Historikanalysen tager udgangspunkt i løsningsscenariet baseret 

på genbrug af SKM/ICE historikløsning (scenarium A).
• Såfremt analysen viser, at scenarium A ikke til fulde opfylder de 

forretningsmæssige krav til historik på ejendomme og 
ejeroplysninger, skal analysen pege på en løsning, der i videst 
muligt omfang genbruger elementer fra SKAT/ICE’s
historikløsning.

Indstillingen har været i høring i analysegruppen uden bemærkninger  
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9. Evt.

Næste møde tirsdag den 12. april
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Testprojektet og status
3. marts 2016
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Status generelt 

SIDE 2

Møder med projektleder og testmanager i hvert proje kt
• EFT
• MU/EBR
• BBR
Og tilsvarende med DAGI, DAR, DS, CPR, CVR, GeoDanmark og ESR-
udfasning. Skal endvidere have med GD7 og ”GeoDataBanken”.

Tilknytning af konsulenter
• Testhuset – teknik 
• Strand og Donslund - forretning

Testforum
• Workshop 9. februar: Testdata og konverteringsrækkefølge
• Workshop 14. marts: Fælles værktøj og metoder for test. Øvrige 

forberedelser
• Flere møder/workshops i marts og april for at forberede snitfladetest



Forberedelse snitfladetest

SIDE 3

Leverancestatus  til snitfladetesten

www.grunddataprogrammet.dk/levstatus.html



Forberedelse snitfladetest - testdata

SIDE 4

Område
De 5 kommuner København, Frederiksberg, Rødovre, Roskilde og Lejre:
• Ejerfortegnelsen
• BBR
• Matriklen
Hele landet:
• DAR OK
• CPR OK
• CVR OK

Synkront udtrækstidspunkt
Forslag fra Ejerfortegnelsen: 29. marts
• BBR OK
• Matriklen forventer at være klar

• DAR OK
• CPR forventer at være klar
• CVR forventer at være klar



Forberedelse snitfladetest - testdata

SIDE 5

Konvertering og etablering af nøglesammenhæng med B FE-numre
EFT: Behov for ændring af rækkefølge i implementeringsplan
Matriklen: 

SFE-ejendomme: Isoleret set OK
Ejerlejligheder: Isoleret set OK
BPFG: Isoleret set OK

EBR: Fra ESR eller på grundlag af DAR og Matriklen
BBR: Etablering af en statisk liste, når de andre registre er kommet på plads

Fælles ønske fra EFT, MU og BBR
• Uddyb konverteringsrækkefølge
• Beskrive opgaver for register uddybende
• Beskrive rollefordeling uddybende

Vurdering
Testdata kan være klar til Datafordeler til 18. april



Forberedelse snitfladetest

SIDE 6

Hul-igennem-test 18. april-1. maj 
Projekterne og deres leverandører har behov for 
• Test af connectivity ift. udstillingservices
• Test af connectivity mellem registrenes pre-prod-miljøer og GD1/GD2 testmiljøet

Sikkerhed – persondatalov – CPR-data
Mål: En redegørelse for nødvendigheden af at bruge produktionsdata, der kan 
bruges hvis Datatilsynet retter henvendelse

Information og videndeling
Dokumentation 

Forretningsmæssige beskrivelse af tværgående services i GD1 og GD2:
http://www.grunddataprogrammet.dk/Sekvensdiagrammer.html
Teknisk beskrivelse af tværgående services i GD1 og GD2:
http://beta.rammearkitektur.dk/QLM-modeller/GD1ogGD2/GD1ogGD2.htm

Udfordring
• Projekter er optaget af test med leverandører
• Afstand fra projektleder til testmanager
• Testprojektet deler viden med testmanagere
• GD1 deler viden med projektledere
Hvordan kan vi gøre det bedre?
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Overordnet tidsplan for test 


