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Introduktion til interessenthåndtering 

Dette afsnit er en introduktion til brug af skabelonen for interessenthåndtering. Afsnittet kan 

udelades i myndighedens udgave af skabelonen. 
 
En måde at håndtere interessenter på er ved at udarbejde en interessentanalyse. En interes-
sentanalyse er en kortlægning og analyse af de interessenter, der har betydning for et pro-
jekts succes, samt en beskrivelse af hvorledes de inddrages i projektet.  
 

Interessentanalysen udføres for at skaffe grundlag for: 
 Formulering af mål, leverancer og succeskriterier. 
 Organisering af projektet, referencegrupper og udvælgelse af deltagere. 
 Tilrettelæggelse af projektets fremgangsmåde, der kan sikre forståelse og opbakning 

blandt interessenterne. 
 Tilrettelæggelse af projektets inddragelse af interessenterne i forhold til fx udformning af 

løsningens indhold og efterfølgende implementering af løsningen. 

 At se spændinger mellem enkelte interessenter samt mulige koalitioner mellem interes-
senter. 

 At tilrettelægge en plan for kommunikation med interessenterne. 
 
Interessentanalysen anvendes i gennem hele projektet (programperioden). Det er vigtigt at 
være opmærksom på, at der gennem projektforløbet kan opstå nye interessenter, ligesom der 
kan være interessenter, der skifter standpunkt og mål. Sidstnævnte kan betyde at der skal 

træffes beslutning om en anden inddragelse i projektet end tidligere besluttet. 
 
Interessentanalysen er projektgruppens (delprogrammets) værktøj. Analysen kan præsenteres 
for styregruppen. Analysen kan vedlægges som bilag til PID. 

Udarbejdelse af interessentanalyse 

Interessentanalysen udarbejdes i idé- og analysefasen og opdateres flere gange i løbet af pro-

jektet, typisk ved faseovergange.  
 
I forbindelse med gennemførelse af analysen kan det være en god idé at indsamle information 
om nedenstående områder: 

 
Hvilke interesseområder har interessenten? 

 Hvilke dele af projektet påvirker interessenten? 
 Hvad er interessentens ønsker, krav og mål i forhold til projektet? 
 Er interessenten en obligatorisk samarbejdspartner? Fx Statens IT 

 
Hvilken forståelse har interessenten af projektet? 

 Projektets værdi for interessenten 
 Projektets nødvendighed  

 
Interessentens oplevelse af balancen mellem omkostninger og belønninger 

 Projektets forventede resultat 

 Løsningens rigtighed  
 Opfattelse af projektets konsekvenser, positive og negative gevinster. 

 
Mulige bidrag fra interessenten 

 Hvilke ydelser kan interessenten levere til projektet? 
 
 
Mulig aktivitet fra interessenten 

 Opinionsdannelse 
 Støttende aktiviteter 
 Modarbejdende aktiviteter. 
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Hvilken magt har interessenten? 
 Direkte eller indirekte 
 Hvilken betydning har interessenten for projektets forløb, resultater og succes? 
 Hvordan kan interessenten påvirke projektet? 

 
Forventninger om indflydelse 

 Hvilke forventninger har interessenten om at medvirke i projektet? 
 Hvilke forventninger har interessenten i forhold til indflydelse? 

 
Relationer mellem interessenter 

 Spændinger og sympatier mellem interessenter 
 Relationer mellem interessenter, der kan blive til alliancer 

 Hvem er meningsdannende for området?  
 
I forlængelse af interessentanalysen kan der udarbejdes et interessentlandkort, hvor interes-
senterne indplaceres i forhold til to dimensioner: 

 Indflydelse på it-projektet. 
 It-løsningens påvirkning af interessenten. 
 

Interessentlandkortet kan anvendes i forhold til planlægning af projektets arbejde med inte-
ressenter, herunder den konkrete kommunikationsindsats. Interessenterne defineres i følgen-
de kategorier: 
 
Indirekte interessenter: Gruppen omfatter typisk organisationer, virksomheder og borgere, der 
bliver påvirkede af projektet eller selve løsningen, men som ikke indgår i selve projektet. 
 

Direkte interessenter: Gruppen omfatter organisationer, ledere og medarbejdere, der har en 
direkte interesse i projektet og løsningen, idet de vil skulle ændre adfærd som følge af projek-
tet.  
 
Influenter: Gruppen omfatter typisk faglige eller politiske organisationer, interessegrupper, 
myndigheder, pressen. I forhold til projektet har gruppen ikke formel indflydelse, men kan 

påvirke løsning eller succesopfattelsen af projektet. 
 
Involverede interessenter: Gruppen udgør en delmængde af de direkte interessenter. Gruppen 
er involveret i projektet fx i arbejdsgrupper, projektgrupper, styregruppe eller ledelse af pro-
jektet. 
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1 Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Anvenderforum for GD1 - Ejendomsdata 

Journalnummer 2012-3565 

Projektleder Peter Lindbo Larsen 

Projektets primære formål Kommunikation med anvendere af strukturerede ejendomsdata 

Projektejer / styregruppeformand Søren Rude 
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2 Interessentanalyse 

 

 Interessent Område i projektet der har interesse Interessentens hold-
ning til projektet og 
mulige reaktion 

Interessentens betydning for projektet 
(inkl. overvejelser om håndte-
ring/inddragelse i projektet) 

Påvirkningsgrad 

1 

Digitaliseringsstyrelsen 
(DIGST) 

Grunddatabestyrelsen 

Har det overordnede ansvar for 
realiseringen af Grunddatapro-

grammet under den fællesof-
fentlige digitaliseringsstrategi. 
Nærværende delprogram vil via 

Grunddatabestyrelsen blive ko-
ordineret med grunddatapro-

grammet og andre overordnede 
tiltag. 

 

Overordnet koordinering 
af Grunddataprogrammet 

 

Medlem af delprogram-
mets styregruppe. 

 

 

Anvender ikke 

Ejendomsdata 
og påvirkes 
ikke direkte af 

programmets 
gennemførelse 

2 

Ministeriet for By- Bolig 
og landdistrikter (MBBL) 

MBBL har det overordnede an-
svar for delprogram-1, forestår 
programledelsen og leverer se-

kretariatsbistand til programmet 
og de involverede projekter 

 

Forestår overordnet mål-
arkitektur og Implemen-

teringsplan for program-
met, samt er ansvarlig for 
koordinering af delpro-

grammets projekter. 

 

Formand for delprogram-
mets styregruppe. 

Påvirkes både 
af program-

met i sig selv 
samt resulta-
tet af pro-

grammets 
gennemførelse 

3 

 MBBL / BBR 
MBBL har det overordnede an-

svar for Bygnings og Boligregi-
stret (BBR) herunder ansvaret 

 

Projekt i delprogram-1 

med grænseflader til ma-
triklens udvidelse 

Påvirkes både 
af program-

met i sig selv 
samt resulta-
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for projektet udvidelse af BBR. tet af pro-
grammets 

gennemførelse 

4 

Domstolsstyrelsen 

(DMST) / TLR 

TLR har ansvaret for GD1 pro-

jektet ”Tilretning af Tingbogen 
og Matriklens udvidelse. 

 

TLR er repræsenteret i 
GD1’s styregruppe 

Påvirkes både 
af program-
met i sig selv 

samt resulta-
tet af pro-

grammets 
gennemførelse 

5 

Kommunernes Landsfor-

ening (KL) 

(KL) repræsenterer kommuner-
ne. Kommunerne registrerer og 

anvender ejendoms- og byg-
ningsdata i forbindelse med va-
retagelsen af en række ejen-

domsrelaterede myndighedsop-
gaver, herunder den kommunale 

ejendomsbeskatning. I dag sy-
stemunderstøttes disse opgaver 
i vidt omfang af det fælleskom-

munale ejendomsregister (ESR). 
KL har besluttet at udvikle et nyt 

IT-system til erstatning af det 
nuværende ESR.  

 

KL er repræsenteret i 
GD1’s styregruppe 

 

Påvirkes både 
af program-

met i sig selv 
samt resulta-
tet af pro-

grammets 
gennemførelse 

6 

Kommuner 

Kommuner anvender ejendoms-
data i myndigheds og forvalt-
ningsarbejde. Kommunerne er 

desuden involveret i den matri-
kulære proces, herunder bl.a. 

 

Kommuner vil have behov 
for løbende information 

om delprogrammet. 

 

Kommunerne er via KL 

Påvirkes af 
resultatet af 

programmets 
gennemførelse 
på arbejds-
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myndighedsgodkendelse. repræsenteret i GD1’s 
styregruppe 

gange og sy-
stemer 

7 

SKAT  

SKAT har en intern opgave med 

tilpasning af egne systemer til at 
håndtere det fremtidige fælles 
ejendomsbegreb hhv. til at hen-

te informationer fra den fælles-
offentlige datafordeler. 

Herudover påhviler det SKAT, at 
sikre den vurderingsmæssige 
sammenhæng til Bestemt fast 

ejendom i overensstemmelse 
med den Udvidede matrikel. 

 

Skat er repræsenteret i 

GD1 styregruppen 

Påvirkes af 

resultatet af 
programmets 
gennemførelse 

på systemer 

8 

PLF - (Praktiserende 
Landinspektørers For-

ening) 

PLF og dermed praktiserende 
landinspektører har stor interes-

se i GD1, da løsningen for den 
Udvidede matrikel omfatter en 

stor revision af landinspektører-
nes Indberetningsgrænseflade til 
matrikulære ændringer til GST. 

Dette vil i fremtiden også omfat-
tende bygninger på fremmed 

grund og ejerlejligheder. Endvi-
dere bliver der etableret en løs-
ning vedrørende myndigheds-

godkendelse af ansøgte matriku-
lære ændringer. 

 

Det vurderes som meget 
vigtigt at PLF inddrages i 

GD1 via AF, herunder 
særligt med fokus på ”Ma-

triklens udvidelse”. 

 

PLF inviteres til at deltage 

i AF 

Påvirkes af 
resultatet af 

programmets 
gennemførelse 

på Arbejds-
gangs og Sy-
stemniveau 

9 Geodatastyrelsen (GST) Geodatastyrelsen har ansvaret 
for projektet Matriklens udvidel-

 GST er repræsenteret i Påvirkes af 
resultatet af 
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se.  GD1 styregruppen programmets 
gennemførelse 

på Arbejds-
gangs og Sy-

stemniveau 

10 

Danske Boligadvokater 
Danske BOLIGadvokater er en 
landsdækkende forening med 

ca. 200 advokater 

 Orienteres om delpro-

grammet  

 

 

Påvirkes i let-

tere grad, da 
der vil komme 

ny lovgivning 
på området 

11 

Dansk Byggeri 

Dansk Byggeri er bygge- og an-
lægssektorens erhvervs- og ar-

bejdsgiverorganisation. 

 

 Orienteres om delpro-
grammet  

Vurderes ikke 
at blive påvir-

ket i væsentlig 
grad  

12 

Dansk Ejendomsmægler-
forening 

Dansk Ejendomsmæglerforening 
(DE) er brancheforening for 

statsautoriserede ejendoms-
mæglere i Danmark. 

 

 Orienteres om delpro-
grammet  

Vurderes at 
blive påvirket 

i lettere grad. 

Kan have til-
knyttet leve-

randører, der 
påvirkes på 

systemniveau 

13 

Danske Advokater 

Danske Advokater er de danske 

advokatvirksomheders branche-
forening. DA organiserer advo-

katvirksomheder, der repræsen-
terer mere end tre fjerdedele af 
alle de advokater og advokat-

 Orienteres om delpro-

grammet 

Påvirkes i let-

tere grad, da 
der vil komme 

ny lovgivning 
på området 
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fuldmægtige, der er beskæftiget 
i en advokatvirksomhed. 

14 

Den danske landsinspek-
tørforening 

Den danske Landinspektørfor-

ening (DdL) er interesseorgani-
sation for landinspektører i 

Danmark. 

 Orienteres om delpro-

grammet. 

Vurderes 

umiddelbart 
ikke at blive 
påvirket af 

programmet 
da de i mod-

sætning til PLF 
ikke har fokus 
på matrikulæ-

re arbejder 

15 

Ejendomsmæglernes 
landsorganisation 

Ejendomsmæglernes Landsor-
ganisation er brancheorganisati-

on / ejendomsmæglerforening 
for ejendomsmæglere i Dan-
mark 

 Orienteres om delpro-
grammet. 

Vurderes at 
blive påvirket 
i lettere grad. 

Kan have til-
knyttet leve-

randører, der 
påvirkes på 
systemniveau 

16 

Finansrådet 

Finansrådet er en interesseorga-
nisation for bankerne i Dan-

mark. Medlemmer er banker, 
sparekasser, andelskasser og 
danske filialer af udenlandske 

banke 

 Inviteres til deltagelse i 

AF 

Anvender 

strukturerede 
ejendomsdata 
 

Påvirkes i høj 
grad på sy-

stemniveau 

18 Geoforum Geoforum er det danske forum 
 Inviteres til at deltage i AF Flere af 
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for geografisk information. Det 
er en bredt sammensat interes-

seorganisation med medlemmer 
fra både offentlige og private 

virksomheder. Medlemsskaren 
tæller bl.a. kommuner og større 
virksomheder på geodataområ-

det. 

Geoforums 
medlemmer 

anvender 
strukturerede 

ejendomsdata 
og forventes 
at ville blive 

påvirket på 
systemniveau 

19 

Realkreditrådet 

Realkreditrådet er brancheorga-
nisation for realkreditinstitutter i 

Danmark. 

Realkreditrådet arbejder for at 

skabe forståelse for realkredit-
sektorens synspunkter og opnå 
indflydelse på forhold med be-

tydning for branchen. 

 Inviteres til at deltage i AF Anvender 
strukturerede 

ejendomsdata 
 

Påvirkes i høj 
grad på sy-
stemniveau 

20 

Realkreditforeningen 

Realkreditforeningen er en inte-

resseorganisation, der arbejder 
på at skabe de bedst mulige vil-

kår for ejendomsfinansiering i 
Danmark. 

 

 Inviteres til at deltage i AF Anvender 
strukturerede 
ejendomsdata 

 

Påvirkes i høj 

grad på sy-
stemniveau 

21 

Ejendomsforeningen DK 

ED er en erhvervsorganisation 
for ejere, udlejere og admini-

stratorer af fast ejendom. EDs 
medlemmer dækker ca. 85 pro-
cent af det professionelle ejen-

 Inviteres til at deltage i AF Vurderes i no-
gen grad at 

være anven-
dere af struk-
turerede 
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domsmarked. ejendomsdata 

Forventes i 

nogen grad at 
blive påvirket  

på systemni-
veau 

22 

Forsikring og Pension 

Forsikring & Pension er forsik-
ringsselskabernes og de tvær-

gående pensionskassers bran-
cheorganisation 

 Inviteres til at deltage i AF Anvender i 
nogen grad 

strukturerede 
ejendomsdata 
 

Forventes i 
nogen grad at 

blive påvirket  
på systemni-
veau 

23 

KOMBIT 

KOMBIT er kommunernes it-

fællesskab – hvis formål er at 
skabe konkurrence i det kom-
munale it-marked. KOMBIT, 

samarbejder bl.a. med MBBL og 
KL om den løbende videreudvik-

ling af Bygnings- og Boligregi-
steret (BBR). 

 KOMBIT er via KL involve-

ret i arbejdet i Ejendoms-
dataprogrammet 

Anvender 

strukturede 
ejendomsdata 
 

Påvirkes på 
systemniveau 

24 

Dansk Ledningsejerforum 

Dansk Ledningsejerforum er et 
samarbejdsorgan og interesse-

organisation for danske led-
ningsejerorganisationer og regi-
onale eller landsdækkende led-

 Inviteres til at deltage i AF Vurderes i no-
gen grad at 

være anven-
dere af struk-
turerede 
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ningsejere. ejendomsdata 

Forventes i 

nogen grad at 
blive påvirket  

på systemni-
veau 
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3 Interessent landkort 

Ud fra en vurdering af hvordan GD1 påvirker de enkelte interessenter der det muligt at placere 
disse på et såkaldt ”interessentlandkort”. Overordnet er det desuden muligt at opdele den 

måde GD1 påvirker de enkelte interessenter på henholdsvis teknisk niveau (der skal laves 
ændringer i systemer og snitflader, kodes. Mv.), arbejdsgange (der vil ske ændringer i den 
måde der arbejdes på hos den enkelte interessent), samt lovgivning (ændring i lovgivning kan 
have betydning for Interessentens arbejde). Mens arbejdet med teknik forventes at være ar-
bejdsintensivt hos interessenten i programperioden, vil ændret lovgivning ikke i samme grad 
være arbejdskrævende i programperioden.  

 
Dette kan lidt forenklet illustreres i figur 1. 

 

Figur 1, Illustration af delprogrammets påvirkningsgrad hos interessenter 
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figur 2, Interessentlandkort 

De indirekte og direkte interessenter identificeret ud fra påvirkningsgrad på systemniveau, 

inviteres til at deltage i Anvenderforum. 
 

8  PLF – Praktiserende Landinspektørers forening 
12 Dansk Ejendomsmægler-forening 
15 Ejendomsmæglernes landsorganisation 
16 Finansrådet 
18 Geoforum 

19 Realkreditrådet 
20 Realkreditforeningen 
21 Ejendomsforeningen DK 
22 Forsikring og Pension 
24 Dansk Ledningsejerforum 

 
Øvrige interessenter med interesse i Ejendomsdataprogammet informeres via hjemmeside og 

nyhedsbrev.  

4 Revisionshistorik 

Revisionsdato 

 

Version 

 

Ændringer Ændringer markeret? 

 

Forfatter 

15.10.2013 0.1 Første version nej ALE - MBBL 

24.10.2013 0.2 Input fra JSK nej ALE-MBBL 

15.11.2013 0.3 Indsat figurer nej ALE-MBBL 

27.11.2013 0.4 Diverse opdaterin-
ger 

nej ALE-MBBL 
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6.12.2013 0.9 Justeringer på 
baggrund af styre-
gruppens be-
mærkninger 
3.12.2013 

Nej ALE-MBBL 

15.1.2014 1.0 Godkendt af sty-
regruppen 

Nej ALE-MBBL 

 


