
   

Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

 

  

    

 

 

 

 

GD1/GD2 – Sammenstillede service 

Problem 
Der skal i delprogrammet nærmere aftales, hvordan sammensatte service der indgår i GD1 

og GD2 håndteres.  

Baggrund 

De forskellige services på Datafordeleren (”Udstillingsservices”) har til formål at give de 

forskellige grunddataanvendere - private såvel som offentlige - adgang til de fællesoffentlige 

grunddata. Nogle af disse udstillingsservices er alene rettet mod ét grunddataregister og 

ansvaret for at specificere servicen er hos det pågældende register.   

Sammenstillede services er i grunddataprogrammet tjenester på Datafordeleren, hvor der 

indgår data fra to eller flere registre. Et eksempel på en sammensat service, der indeholder 

data fra forskellige grunddataregistre, kunne være en service, der viser samtlige ejendomme 

tilhørende en bestemt person, hvor udgangspunktet er Ejerfortegnelsen, som ved, hvilke 

ejendomme personen ejer, mens oplysninger om ejendomme hentes fra matriklen, og 

oplysninger om bygninger hentes fra BBR.  

På Programkoordinationsmøde den 14. april 2015 tiltrådte programkoordination 

indstillingen om,  

- at styregrupperne for GD1 og GD2 aftaler hvilke myndigheder, der skal påtage sig 

projektejerskabet og ansvar for de sammensatte services, der er identificeret for GD1 

og GD2.  

- At der i 2. halvår 2015 foretages en mere principiel afklaring vedr. sammensatte 

service. 

De identificerede sammenstillede services i GD1 og GD2 er sket på basis af interne behov i 

Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet første kvartal 2015. Der kan 

efterfølgende komme krav og ønsker til flere sammenstillede services fra hhv. offentlige og 

private anvendere af ejendomsdata og adresser og disse vil skulle håndteres i en 

efterfølgende proces. 

 

  NOTAT 

          Dato: 13. maj 2015 

 Kontor: By/Land/Ejendomsdata 

 Sagsnr.: 2013-1221  

 Sagsbehandler: EMU 

  



 

2 af 2 

Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

 

 

 

Løsning 

For de sammenstillede services som Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet 

stiller til rådighed på Datafordeleren er der opstillet følgende model for fordeling af 

projektejerskab og ansvar for de enkelte serviceoperationer. 

 

Ansvar Serviceoperation 

Matriklen Hent ejendom 

  Søg ejendom 

  Hent adresser til ejendom 

Ejerfortegnelsen Hent Ejerskifte 

  Hent Ejer til ejendom 

  Hent Tinglyst Ejer til ejendom 

  Hent Ejendomme med samme ejer 

  Hent Ejendomsadministrator 

  Hent Person/Virksomhed administrator 

BBR (BBR-meddelelse) 

DAR/AWS Hent adresse med alle administrative inddelinger 

CPR Hent personer på adresse 

CVR Hent virksomheder på adresse 

Sagen blev drøftet på GD1’s projektforums møde den 7. maj. 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen godkender ovenstående fordeling af projektejerskab og 

ansvar for de enkelte sammenstillede service.   


