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Udvalgsarbejdet under JM om den 

fremtidige skifteretternes håndtering af 

ejerskifter ift. Ejerfortegnelsen medfører 

ændrede arbejdsgange. Forsinkelser af 

dette udvalgsarbejde ift. 

Ejerfortegnelsens idriftsættelse kan 

betyde at skifteretterne ikke har 

implementeret nye arbejdsgange med 

indberetning til Ejerfortegnelsen. 22-05-2013 Interessenter Gennemførsel 2 2 4

Projektet følger udvalgsarbejdet tæt mhp. at 

forberede implementering der understøtter 

output fra udvalget 1 1 1 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Projektleder Overvåges

2

Det udestår at afklare i hvilke omfang, 

der kan genbruges komponenter fra 

tinglysningssystemet ifb. med udvikling af 

Ejerfortegnelsen. Lavt genbrug kan 

udvide den tekniske kompleksitet i 

projektet og være omkostningsdrivende 22-05-2013 Teknisk løsning Anskaffelse 4 2 8

Der skal gennemføres en analyse af dette 

indledningsvist i kravspecifikationsfasen 

mhp. at vurdere tekniske og økonomiske 

rammer for genbrug 4 2 8 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Projektleder Overvåges

3

At det tidsmæssigt er svært at passe 

anskaffelsen ind i udbuddet af tinglysning 

som kører allerede i 2013 med risiko for 

at man ikke får beskrevet optionerne 

tilstrækkeligt eller ikke får en 

konkurrencedygtig pris eller ikke får 

leverert det ønskede 22-05-2013 Teknisk løsning Anskaffelse 3 2 6

Det vurderes, at det er muligt at definere 

den ønskede option i en række brede krav, 

som giver fleksibilitet ift. at 

kravspecifikationen for Ejertegnelsen ikke 

vil være helt på plads på 

anskaffelsestidspunktet. 2 2 4 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Projektleder Overvåges

4

Forsinkelse i forbindelse med matrikel-

projektets datavask af ESR kan påvirke, 

hvorvidt indlæsningern af ESR's 

ejeroplysninger kan forsinke 

idriftsættelsen af Ejerfortegnelsen. 22-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 2 4

Projektets igangsætter aktiviteter i 

kravspecifikationsfasen ift. at koordinere 

med datavask-processen. 2 1 2 N/A N/A N/A Lille Uændret Nej Projektleder Overvåges

5

Import af data fra ESR til Ejerfortegnelse 

viser sig at være teknisk vanskelig og 

forsinker idriftsættelsen 22-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 2 4 8

Importprocessen forberedes og analyseres 

ifbm. kravspecificering ift at håndtere evt 

tekniske udfodringer ift. 

udvekslingsformater, etc 1 2 2 N/A N/A N/A Lille Mindskes Nej Projektleder Overvåges

6

Der viser sig udfordringer ved at udstille 

de nye services via datafordeleren, idet 

der er teknisk udfordringer ved at 

integrere mellem 

tinglysningsinfrastrukturen og 

datafordeleren 22-05-2013 Teknisk løsning Gennemførsel 3 4 12

I forbindelse med kravspecifikation skal der 

foregå en nærmere teknisk analyse af 

integrationer og snitflader ift. at udstille ny 

Ejerfortegnelse via datafordeler 2 3 6 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Projektleder Overvåges

7

Vanskeligt at håndtere den delte 

projektledelse hvilke skaber vanskelige 

samarbejdsvilkår mellem TLR og MBBL i 

projektet 22-05-2013 Organisation Anskaffelse 2 3 6

Der er enighed om at om, at der på nogle af 

områderne er behov for at udarbejde 

uddybende bilag til samarbejdsaftalen. 

Dette omfatter detaljerede beskrivelser af 

hvordan TLR’s opgaver med 

Ejerfortegnelsen, herunder samarbejdet 

med KL og SKAT, samt opgaverne hvor der 

er samarbejde med Matriklen, skal 

håndteres fremover. 1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej

Programleder/

Projektleder Overvåges

8

Viden om Tingbog+ESR mv er forankret 

hos få nøglepersoner som er vanskelige 

at fastholde og trække på i projektet 05-05-2013 Organisation Anskaffelse 3 3 9

Sikre at nøgleressourcer er kommittet til 

projektet gennem inddragelse af 

styregruppe og programsekr. I sikring af 

ressourcetildeling 2 3 6 N/A N/A N/A Lille Mindskes Nej Projektleder Overvåges

9

Lovgivning: Det lykkedes ikke med 

rettidigt at koordinere og iværksætte den 

nødvendige lovgivning hvorfor 

nødvendige ændrede sagsgange ikke 

kan implementeeres. 05-05-2013 Interessenter Gennemførsel 2 3 6

I løbet af 2013 etablerer delprogrammet en 

arbejdspakke med en ansvarlig, som skal 

sikre at lovgivningsinitiativerne hos 

respektive myndigheder planlægges og 

implementeres. 1 3 3 N/A N/A N/A Mellem Mindskes Nej Projektleder Behandles
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10

IT-leverandører: Flere it-produkter som  

projektet skal levere er afhængig af 

samme leverandør, som samtidig skal 

levere en række andre leverancer i 

tinglysningssystsemet, hvorfor der opstår 

flaskehalsproblemer og forsinkelser. 05-05-2013 Leverandører Gennemførsel 2 3 6

Eventuele risici kortlægges og evt. 

forbehold for leverandørernes kapacitet 

indarbejdes i projekternes udbudsmateriale.  1 2 2 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Programleder Overvåges

11

Datafordelerens implementering, KOMPLEKS 

forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren 

(GD7) kan ikke rettidigt implementere de 

nødvendige services (BBR, Matrikel, 

Ejerfortegnelse, AWS 5.0,) hvorved 

nærværende delprograms realisering 

forsinkes i en længere periode og services 

skal etableres udenfor datafordeleren. 05-05-2013 Leverandører Gennemførsel 3 4 12

Som følge af den høje sandsynlighed har 

GD1 og GD7 allerede haft en drøftelse og 

aftalt at risikoen for forsinkelse af 

datafordelen analyseres nærmere, når GD7 

til efteråret 2013 har et bedre grundlag for 

at revurdere implementeringsplanen. Dette 

vil være tidsnok til at aftale evt. 

korrigerende handlinger i GD1. 

Ved en kompleks forsinkelse forstås at 

forsinkelsen udover fortsat drift af 

eksisterende systemer (fx OIS, AWS og 

kortforsyningen) kræver 

afværgeforanstaltninger, hvor der udvikles 

funktionalitet mm udenfor 

datafordelermiljøet.  Delprogrammet vil ved 

en kompleks forsinkelse skulle sikre at der 

udvikles erstatningsfunktionalitet i 

tilknytning til eksisterende systemer. Dette 

indebærer at alle program- og 

projektdokumenter bliver revideret ud fra de 

alternative forudsætninger, således at de 

faglige, tidsmæssige og økonomiske 

forhold er fuldt belyst og koordineret.

Den Elektroniske Tinglysning har i dag 

velfungerende snitfladet rettet mod system-

til-system brugerne. Disse vil også blive 

anvendt i forbindelse med Ejerfortegnelsen, 

uanset om datafordeleren er kørende eller 

ej. 4 1 4 N/A N/A N/A Mellem Uændret Nej Projektleder Overvåges


