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1. Indledning 

1.1 Dokumentets indhold 

Dette dokument indeholder review kommentarer, der er opstået i forbindelse med GD2’s in-
terne review og kvalitetssikring af løsningsarkitekturen for GD2 og dennes sammenhæng til 
Målarkitekturen. 

Dokumentet er udarbejdet af Rasmus Petersen, Strand & Donslund som reviewer, med særligt 
fokus på integrationerne med GD1 samt anvendelsen af hændelser. 

Udover review kommentarerne indeholder dokumentet et kapitel med anbefaling til handlin-
ger inden for udvalgte områder. En stor del af disse anbefalinger er en gengivelse af anbefalin-
gerne i dokumentet ”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”, udført i regi af GST. 

1.2 Metode 

Reviewet er foretaget uden forhåndskendskab til den foranliggende proces og dertilhørende 
afklaring og uden dybere kendskab til de implicerede eksisterende systemer. 

Nogle af observationerne, specielt fra målarkitekturen, er huskepunkter til de senere projekt-
faser. 

Denne kontekst skal holdes for øje, ved gennemlæsning af observationerne. 

Alle observationer er dokumenteret i nedenstående skabelon: 

ID:  Afsnitsreference:  

Observation:  

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

1.3 Proces 

Dette review dokument er fremkommet efter følgende procestrin: 

• På et møde den 27. September 2013, præsenterede projektet kort Mål- og Løsningsar-
kitekturen for revieweren. 

• Frem til første review møde med projektet den 11. Oktober 2013, foretog revieweren 
de overordnede observationer ved gennemlæsning af Mål- og Løsningsarkitekturen, 
samt opsummerede de vigtigste observationsområder. Der var i denne periode ikke 
fokus på at besvare/afklare de fundne observationer. 

• På første review møde, blev resultaterne gennemgået og projektledelsen fastlagde fo-
kus frem til andet review møde. 

• Frem til andet  review møde den 28. Oktober 2013 foretog revieweren krydsreferencer 
mellem GD1 og GD2 løsningsarkitekturerne med tilhørende opfølgning på observatio-
nerne generelt. 
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1.4 Læsevejledning 

Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: 

• Kapitel 2 – Vigtigste observationer 
Indeholder en beskrivelse af udvalgte observationsområder, samt GD1 specifikke ind-
satsområder med forslag til videre handling.  

• Kapitel 3 – Fælles indsatsområder 
Kapitlet indeholder områder, der er vurderet til at være fælles for Grunddatapro-
grammet. Teksten i disse afsnit er en gengivelse af teksten i kapitel 8 i dokumentet 
”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”, version 0.8. 

• Kapitel 4 – Overblik og status 
Indeholder en liste med alle observationer, grupperet efter fokusområde, indeholden-
de status på de enkelte observationer. 

• Kapitel 5 – Observationer 
Indeholder den komplette liste af observationer fra gennemgangen af Mål- og Løs-
ningsarkitekturen, inklusiv bilag.  
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2. Vigtigste observationer 

2.1 Overblik  

Reviewet har resulteret i 60 observationer, som efterfølgende er blevet inddelt i 6 forskellige 
områder, hvor nogle observationer er medtaget i flere områder. 

Områderne, der er kort beskrevet nedenfor, er oprettet efter en vurdering af omfanget og 
alvorligheden af observationerne. 

GD1-GD2 Afhængighed/relation 
Dette område indeholder de observationer, der omfatter relationer og afhængigheder mellem 
GD1 og GD2.  
Der er 8 observationer i dette område, som alle vurderes til fortsat at være aktuelle. 

Eksterne afhængigheder/relationer 
Dette område favner lidt bredere og dækker afhængigheder og relationer til Datafordeleren og 
øvrige systemer, eksempelvis CPR og CVR. 
Området har 11 observationer, hvor de 9 vurderes til fortsat at være aktuelle. 

CPR Integration 
Dette område er egentlig en del af Eksterne afhængigheder/relationer, men er beskrevet sær-
skilt, grundet den specielle funktionalitet omkring lås af adresse i forbindelse med nedlæggelse 
af adresser. 
Området har 7 observationer, der alle vurderes til fortsat at være aktuelle. 

Hændelser 
Hændelser er udtaget som et området, grundet vigtigheden af forretningshændelser i arkitek-
turen. Observationerne dækker både generelle spørgsmål om hændelsesformater, der skal 
løses i et større regi end GD2 og specifikke spørgsmål som GD2 kan håndtere internt. 
Området har 8 observationer, hvor de 7 vurderes til fortsat at være aktuelle. 

Paralleldrift 
Det er 4 observationer, der omhandler Paralleldrift, centreret omkring en umiddelbar usikker-
hed omkring hvad der kører parallelt og hvilken betydning paralleldriften har for de øvrige 
systemer. 

Øvrige 
De resterende 24 observationer er samlet i dette området, hvor de 23 vurderes til fortsat at 
være aktuelle. 
Der bør ikke være principielle eller på anden måde ”besværlige” spørgsmål i disse observatio-
ner, mange af dem kan formentlig lukkes med en lille indsats fra projektet. 13 af observatio-
nerne er korrektur kommentarer til tekst og figurer. 
Observationerne i dette område er ikke beskrevet nærmere i dette kapitel. 
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2.2 GD1-GD2 Afhængighed/relation 

De 8 åbne observationer, kan deles i et par kategorier:  

• Mulig uoverensstemmelse i Målarkitekturens processer og relationer mellem GD1 og 
GD2 (4) 

• Adresseregistret kræver serviceoperationer, der ikke er defineret i kildesystemet  
(11, 40, 58) 

• Mulig uoverensstemmelse mellem de eksterne (GD1) begreber i Løsningsarkitekturens 
bilag B og begreberne defineret i GD1 Løsningsarkitekturen (13, 20, 45) 

• I forbindelse med nedlæg adresse fremgår det at en adresse ikke kan nedlægges, hvis 
den er anvendt af BBR, men der tænkes ikke i nogen adresselås, som der gøres ved 
CPR, selvom beskrivelserne i forhold til CPR og BBR er nogenlunde enslydende (36) 

 
Tallene i parentes refererer til de aktuelle observationer. 
 

Forslag til handling: 

1. Foretag et dybdegående review af begreberne mod GD1. 
2. Aftal mellem GD1 og GD2 hvilke services der skal udstilles. 
3. Dokumenter aftalen i et kort notat og lad notatet indgå som et bilag til godkendelsen 

af løsningsarkitekturerne. 
4. Udbyg beskrivelsen af processerne omkring Nedlæg adresse, så reglerne for hvornår 

en adresse må nedlægges er tydelige – og entydige. Angiv desuden de forretnings-
mæssige og tekniske årsager til at Nedlæg adresse håndteres på 3 forskellige måder i 
forhold til BBR, CPR og CVR – Alternativt, anvend samme procedure og regler mod alle 
3 systemer. 

5. Præciser beskrivelserne omkring processer og relationer mellem GD1 og GD2 i først-
kommende opdatering af Målarkitekturen, eller et passende sted i Løsningsarkitektu-
ren. 

 

2.3 Eksterne afhængigheder/relationer 

De 9 åbne observationer udgøres af følgende kategorier: 

• Tidsmæssige egenskaber skal defineres af Datamodelprojektet, men de nuværende 
beskrivelser er ikke specifikke nok til at kunne anvendes til kravspecificering (24) 

• Format på og udstilling af metadata – hvor og hvordan. Dette forventes besvaret af 
”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”, se kapitel 3.3 for en uddybende 
beskrivelse (24) 

• Adresseregisteret skal kunne reagere på hændelser, fra fælleskommunale hændelses-
kilder, der ikke er udstillet gennem Datafordelerens hændelsesfordeler. Betyder det at 
Adresseregisteret skal kunne håndtere flere forskellige hændelsesformater og tekno-
logier?, eller kan de øvrige systemer ændres til at anvende Datafordelerens hændel-
sesfordeler? (32) 

• Løsningsarkitekturen stiller krav til serviceoperationer, der enten ikke er defineret, el-
ler ikke er udstillet af kildesystemet (40, 57, 58) 

• Krav til datavask, vejpunkt på anden FOT-vejmidte (44) 
• Der references til eksterne beskrivelser, som ikke er reviewet (46, 51) 
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• Krav et cache af (alle?) relaterede systemer i Løsningsarkitekturens bilag B: ”Det skal 
således teknisk sikres at de afledte relationer til andre registre (spatial søgning) til en 
hver tid kan udstilles” (47) 

 
Tallene i parentes refererer til de aktuelle observationer. 
 

Forslag til handling: 

1. Følg arbejdet i Datamodelprojektet, omkring de tidsmæssige egenskaber tæt, med 
henblik på at sikre en beskrivelse, der kan anvendes direkte i kravspecifikationen. 

2. Afsæt ressourcer med de rette kompetencer til at indgå i kvalitetssikringen af notater-
ne omkring Sikkerhed og metadata, der sandsynligvis bliver udarbejdet som følge af ” 
GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”. 

3. Udvid Løsningsarkitekturen med en beskrivelse af infrastrukturen omkring ”andre fæl-
leskommunale hændelseskilder” – Alternativt, stil krav til Datafordelerens hændelses-
fordeler skal kunne modtage hændelser fra ”andre fælleskommunale hændelseskilder” 

4. Aftal med de relevante systemer, hvilke serviceoperationer de stiller til rådighed og 
dokumenter aftalen i et kort notat, der kan vedlægges som bilag til godkendelsen af 
løsningsarkitekturen. 

5. Kontroller at krav til datavask og de ikke reviewet eksterne beskrivelser, fremgår af de 
respektive projekters beskrivelser. 

 

2.4 CPR Integration 

Som nævnt tidligere er dette område beskrevet særskilt, grundet den specielle funktionalitet 
omkring lås af adresse i forbindelse med nedlæggelse af adresser. Udover problemstilling om-
kring adresselås, som hovedparten af dette afsnit omhandler, er der en enkelt observation, der 
skal have specifikt fokus: 

• Hvornår skifter en adresse UUID (42) 

Svaret bør entydigt være aldrig – det er et grundlæggende arkitekturprincip. 

Baseret på kommentarer fra CPR på første reviewmøde, er det min opfattelse at spøgsmålet 
hænger sammen med CPR’s (og muligvis andre eksterne parters) nuværende implementering 
af adresser, hvor en adresseændring giver anledning til en ny instans med et nyt id.  

Arkitekturmæssigt bør denne uoverensstemmelse løses i de systemer, der arbejder med kopi-
registre af adresser. En mulighed, i kopiregisteret, kunne være at bevare mekanismen med nyt 
id ved alle ændringer og blot tilføje 2 nye felter til tabellerne: UUID og timestamp fra Adresse-
registeret. Med disse to oplysninger, kan adressen til enhver tid hentes i Adresseregisteret i 
den rette historiske version – sættes timestamp til ”nu”, hentes den aktuelle adresse. 

De resterende observationer (3, 16, 30 41, 52, 56) omhandler i forskellig grad adresselåsning. 
 
Mål- og Løsningsarkitekturen beskriver nødvendigheden for at låse adresse for anvendelse, 
mens de er i proces med at blive nedlagt. Der beskrives 3 anvendelser, der skal tages højde for: 

• CPR, person opholdsadresse 
• CVR, virksomhedsadresse 
• BBR, bygningsadresse 
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Første spørgsmål kommer ved forskellen i behandlingen af de 3 anvendelser, under en ned-
læggelse. CVR ignoreres, BBR beskrives som adressen må ikke nedlægges, mens der skal udvik-
les en speciel funktion til at sikre CPR ikke anvender adressen i perioden fra nedlæggelsen ud-
føres i Adresseregisteret til det er afspejlet i Datafordeleren. 

Denne forskel har jeg ikke forstået – Den bør beskrives, hvis der da skal være en forskel ? 

Andet spørgsmål kommer ved hvem der implementerer adresselåsen, og således ”bestemmer” 
over adressen - Her der det nemlig beskrevet at CPR ejer adresselåsen. Dette betyder at grund-
registeret, der har ansvaret for adresserne, skal spørge en anvender om lov, til at behandle 
egne data – det virker forkert. 

Dette kan imidlertid forsvares af tekniske årsager alene: 

• Hvis adresseregisteret ejer låsen, skal adresseregisteret opdateres, hver gang der regi-
streres ophold på en adresse. 

• Hvis CPR ejer adresselåsen, skal en adresselås service kun anvendes i forbindelse med 
adressenedlæggelser. 

• Da der er markant flere ”registrering af ophold på adresse” end ”nedlæg adresse”, vir-
ker det rationelt at lade CPR eje låsen. 

Såfremt første spørgsmål giver anledning til også at implementere adresselås i BBR og/eller 
CVR, reduceres de tekniske argumenter dog betragteligt, da der i så fald ville blive tale ens 
funktionalitet i 3 systemer, der ville være nemmere at vedligeholde et sted – I Adresseregiste-
ret. Men selv i denne situation kan trafik mængden være argument nok til at fastholde låsen i 
anvendersystemerne så længe låse mekanismerne overholder arkitekturprincipperne og im-
plementeres via ajourføringsservices hos anvendersystemerne. 

Forslag til handling: 

1. Udbyg Løsningsarkitekturen med en forklaring på hvorfor CPR, CVR og BBR adressean-
vendelser skal behandles forskelligt i forbindelse med adressenedlæggelse - Alterna-
tivt, følg samme procedure og kræv samme funktionalitet for de 3 systemer. 

 

2.5 Hændelser 

Løsningsarkitekturen identificerer, på et overordnet niveau, hvilke forretningsmæssige hæn-
delser der er behov for og forventes udstillet. Dog uden at specificere hvor hændelserne gene-
res fra, og hvornår de genereres. 

Denne sparsomme beskrivelse bør give grund til bekymring, da hændelser indgår som en kri-
tisk parameter for integrationen mellem Grunddata registrene. 

Simple spørgsmål som: 

- Hvad er en hændelse? 
- Hvad indeholder en hændelse? 

Kan – på tværs af Grunddataprogrammet - enten ikke besvares, eller besvares med varierende 
definitioner. 
Definitionen af hændelser SKAL være entydig i HELE Grunddataprogrammet, ellers vil syste-
merne ikke komme til at fungere sammen. 

Denne problemstilling er også blevet fanget i arbejdet omkring ”GD1-GD2-GD7 Analyse af kriti-
ske afhængigheder”, som formentlig vil resultere i en Grunddataprogram retningslinje for for-
mat og anvendelse af hændelser. Beskrivelsen er gengivet i kapitel 3.4. 



Ejendomsdataprogrammet - Internt review af løsningsarkitektur 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 

 - 9 af 42 -  MBBL-REF:  

 
 

 

Bilag 3 i samme analyse beskriver derudover hvordan forretningsmæssige hændelser indgår i 
arkitekturen for GD1 og GD2. Bilaget er gengivet i kapitel 3.7. 

Forslaget til handling i den nævnte analyse, reducerer GD2’s (og GD1’s) arbejde til at kvalitets-
sikre det materiale, der skal udarbejdes. I den forbindelse skal I være opmærksomme på for-
skellene i de 2 grundlæggende typer af forretningshændelser – med hhv. uden forretningsda-
ta, her kaldt den simple model og den informative model. 
 
Den simple model: 
I den simple model vil en hændelse bestå af ganske få oplysninger, eks: 

- Afsender system 
- Hændelses Id eller navn 
- UUID på ændret element 

I denne model der det anvenderens ansvar at hente det ændrede dataelement og selv under-
søge hvad ændringen egentlig var. 
 
Den informative model: 
I den informative model vil en hændelse bestå af de oplysninger, der er nødvendige for anven-
deren til at reagere på hændelsen. Dette betyder at hændelsen, udover de samme oplysninger 
som i den simple model, også vil indeholde data. Dataelementet vil enten kun bestå af data 
efter hændelsen indtraf, eller indeholde data både før og efter hændelsen indtraf. 
Når hændelsen indeholder data, skal den også overholde reglerne for adgang til data, dvs. der 
skal også være et sikkerhedselement i hændelsen. 
Dataelementer kan eksempelvis være: 

- Husnummer før 2, efter 2A 
- Sikkerhedsniveau for data i hændelsen. Hvis data er sikkerhedsbelagt, arver hændel-

sen (data i hændelsen) sikkerhedsniveauet. 
 
Ovenstående er langt fra uddybende, men giver forhåbentlig en idé om forskellene - der er 
fordele og ulemper ved begge. I vil sandsynligvis for behov for en blanding, hvor nogle hændel-
sestyper er uden data og andre med data. 
 
I relation til observationspunkterne, er der 7 åbne observationer omkring hændelser: 

• Mangel på detaljer, formater mv. Denne løses af ”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske af-
hængigheder” (25, 29, 34) 

• De udstillede hændelser fra Målarkitekturens bilag C stemmer ikke overens med de 
definerede hændelser i Løsningsarkitekturens bilag A (23) 

• Der er en usikkerhed omkring hændelserne fra Adressetjenester; er det de forret-
ningsmæssige hændelser, som er specificeret i Løsningsarkitekturens bilag A? (27) 

• Der er krav til hændelser fra SDSYS, som ikke er reviewet mod SDSYS beskrivelser, 
samt en umiddelbar uoverensstemmelse mellem de udstillede hændelser fra BBR og 
Matriklen i forhold til kravene i Løsningsarkitekturens bilag A (39) 

• I Løsningsarkitekturen fremgår hændelser kun af bilag B med en liste af udstillede 
hændelser. Det fremgår ikke hvor og hvornår hændelserne genereres (50) 

 
Tallene i parentes refererer til de aktuelle observationer. 
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Forslag til handling: 

1. Afsæt ressourcer med de rette kompetencer til at indgå i kvalitetssikringen af notatet 
omkring Hændelser, der sandsynligvis bliver udarbejdet som følge af ” GD1-GD2-GD7 
Analyse af kritiske afhængigheder”. 

2. Aftal hændelser og deres overordnede indhold med GD1 i et kort notat og lad notatet 
indgå som bilag til godkendelse af Løsningsarkitekturen. 

3. Aftal hændelser og deres overordnede indhold med SDSYS i et kort notat og lad nota-
tet indgå som bilag til godkendelse af Løsningsarkitekturen. 

4. Udvid hændelsesbeskrivelserne i Løsningsarkitekturen med en beskrivelse af hvor og 
hvornår hændelserne genereres. Jeg vil foreslå at det tilføjelse processerne, eventuelt i 
form af slutresultater, som GD1 har gjort – men bevar endelig oversigtslisten i bilag B. 

5. Opdater Målarkitekturens bilag C, eller beskriv ændringerne i Løsningsarkitekturens bi-
lag A. 

 

2.6 Paralleldrift omkring adressedata 

Paralleldrift observationerne (28, 31, 33, 35) omhandler ikke fejl eller mangler i løsningsarki-
tekturen, men drejer sig mere om forståelsen af løsningsarkitekturen i forhold til resten af 
Grunddataprogrammet. 
 

Problemstilling: 
Model og konsekvenser ift. paralleldrift omkring adresser skaber nogen usikkerhed. Det er ikke 
tilstrækkelig tydeligt på grunddataprogram niveau, hvad paralleldriften betyder af ændringer i 
andre systemer, i hvor høj grad der i disse skal blændes af for opdatering, om databasetabeller 
skal udvides med yderligere felter og nøgler samt hvad det betyder for de nuværende distribu-
tørløsninger i form af OIS og Kortforsyning, som begge i dag indeholder adressedata. Såfremt 
OIS og Kortforsyning påvirkes, kan dette også have betydning i forhold til migrering af disse 
platforme til Datafordeleren. 

Forslag til handling; 
I regi af GD1 og GD2 nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at levere: 

1. Et notat på 6-10 sider som tager udgangspunkt i paralleldriften med fokus på de for-
skellige forudsætninger for at denne kan gennemføres succesfuldt. 

2. Notatet godkendes af styregruppen for GD2. 
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3. Fælles indsatsområder 
Afsnittene i dette kapitel er en gengivelse af afsnittene i Kapitel 8, i dokumentet ”GD1-GD2-
GD7 Analyse af kritiske afhængigheder”, version 1.0. 
 

 
Til brug for kravspecificering og udbud, samt for at gøre flytning fra en eventuel interim infra-
struktur til Datafordeleren smidig for anvenderne, er der brug for en række afklaringer og be-
slutninger i fællesoffentligt regi. Nogle af disse er delvist - men ikke tilstrækkelig præcist - do-
kumenteret i ”Modelleringskoncept for grunddata version 0.9”, mens andre endnu ikke er 
bearbejdet og/eller fastlagt. 

Der er i dokumentet her tale om identifikation af væsentlige afklaringsbehov, som snarest mu-
ligt bør igangsættes. Afklaringsbehovene er en forudsætning for at kunne færdiggøre krav- og 
udbudsmateriale i GD1 og GD2. 
Udbudsmaterialet skal ifølge implementeringsplanerne være klar til udsendelse primo februar 
2014, hvorfor den manglende afklaring indebærer store risici ift. en forsinkelse af de grund-
læggende projekter i hhv. GD1 og GD2. 

Det drejer sig bl.a. om nedenstående afklaringer. 

3.1 Sikkerhedskoncept 

Problemstilling: 
Grunddata – herunder ejendomsdata - indeholder en række informationer, som er forbundet 
med fortrolighed, og som derfor kun må udleveres til anvendere med rettigheder hertil. Det er 
derfor vigtigt, at ikke kun grunddataregistrene men også de udstillede services i Datafordele-
ren er baseret på et tillidsfuldt sikkerhedskoncept, som kan sikre data mod uautoriseret ad-
gang.  
Formentlig skal denne være den fællesoffentlige anbefaling omkring OIO IDWS (IDentitets 
baserede WebServices) med udstedelse af ”tokens” fra en STS (Security Token Server). Et ”to-
ken” indeholder brugerens rettigheder til data, i form af rolleprofiler, som STS’en henter fra et 
bruger-rettighedssystem, eks. fra KFOBS. 

Det er vigtigt med et sammenhængende sikkerhedskoncept på tværs af de enkelte grunddata-
registre og Datafordeleren. Eksempelvis vil en landinspektør logge på en landinspektør klient 
og derfra tilgå grunddata og ajourføringsservices i Matriklen, BBR og Adresseregistret. For at 
dette skal kunne fungere i praksis skal autentifikationen i forbindelse med log-in på landin-
spektør klienten også kunne anvendes overfor Datafordeler, BBR og Adresseregister. 

Sikkerhedskonceptet omhandler udelukkende tilgang til data via webservices og klienter, der 
anvender webservices mod grunddataregistrene og/eller Datafordeleren. Synkroniseringen / 
spejlingen af grunddataregistrene, inkl. hændelser til Datafordeleren, vil skulle foregå via en 
direkte sikker og krypteret forbindelse mellem systemerne. 
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Forslag til handling: 
Digitaliseringsstyrelsen igangsætter i regi af NemID/KFOBS projektet en arbejdsgruppe, som får 
til opgave at levere to produkter: 

1. Et beslutningsnotat på 4-6 sider som beskriver den/de anbefalede sikkerhedsmodeller 
inkl. en anbefaling til, hvorledes implementeringen i praksis skal gribes an. 

2. Kravbeskrivelser baseret på ovenstående beslutningsnotat, som direkte kan bruges i 
de forskellige projekters kravmateriale. 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   

 

3.2 Serviceprincipper 

Problemstilling: 
De forskellige services skal bygges efter ensartede principper, således at disse kan anvendes og 
kombineres på tværs af platforme og it-løsninger. Hvis ikke der fastlægges nogle fælles ser-
viceprincipper, risikerer man at services udvikles efter forskelige principper styret af de forskel-
lige leverandører. 

Forslag til handling; 
Formentlig vil principperne følge de fællesoffentlige anbefalinger omkring SOA, men det skal 
fastlægges, så det kan indgå i kravstilling. 

• Vælges en anbefaling af denne model, kan det gennemføres ved at indarbejde dette i 
”Modelleringskoncept for grunddata”. Dette vil være en mindre, men vigtig opgave. 

• Vælges et andet koncept vil det kræve, at der nedsættes en tværgående arbejdsgrup-
pe, som udarbejder et oplæg, som så sendes i høring.   

 

3.3 Struktur og krav til metadata 

Problemstilling: 
Der er i ”Modelleringskoncept for grunddata” stillet krav om tilknytning af metadata i forbin-
delse med udstilling af grunddata i Datafordeleren. De samme metadata vil der ofte være be-
hov for i eksempelvis opdateringsflow, hvorfor metadata også skal være tilgængelige i grund-
data registre og de dertil hørende brugergrænseflader. 
Minimumskrav til formater og indhold (felter) skal fastlægges, så dette kan komme med i krav-
stilling. 
Derudover skal det endelig fastlægges, hvorvidt metadata skal udstilles som selvstændige ser-
vices eller om de ”blot” skal sendes sammen med forretningsdata. 
Erfaringerne fra DIADEM er, at det kræver et godt og præcist design, hvis man på de forskellige 
niveauer skal kunne udstille selvstændige webservices med metadata, hvis disse skal kunne 
referere til enkeltfelter i andre services. 
Der er behov for en fælles standard på området – ikke mindst mht. anvendere af grunddata.  

Forslag til handling; 
Digitaliseringsstyrelsen igangsætter i regi af ”Modelleringskoncept for grunddata” et arbejde, 
der skal levere to produkter: 

1. Et beslutningsnotat på 3-5 sider som beskriver hvad metadata er, hvordan det skal/kan 
anvendes samt hvilke informationer, der skal hhv. kan indgå heri. Notatet skal også ta-
ge stilling til serviceudstillingen inkl. problemstillingen ovenfor. 
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2. Kravbeskrivelser – primært ift. services til udstilling af metadata - baseret på ovenstå-
ende beslutningsnotat, som direkte kan bruges i de forskellige projekters kravmateria-
le. 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   

 

3.4 Udstilling og anvendelse af hændelser 

Problemstilling: 
Arkitekturen i GD1 og GD2 er som beskrevet i bilag 3 en hændelsesbaseret arkitektur, hvor 
forretningshændelser i et register (fx når en ejendom i Matriklen skifter status) udstilles via en 
hændelsesfordeler, hvori andre aktører, så kan have tegnet abonnement på at modtage denne 
type hændelse. 
Det er i regi af grunddataprogrammet uklart hvad en hændelse er, og hvordan en sådan skal 
formidles og anvendes. 
Der er derfor i Grunddataprogrammet behov for afklaring af, hvorledes hændelser håndteres, 
samt hvorledes formater herfor skal opbygges. 

Forslag til handling; 
Digitaliseringsstyrelsen igangsætter et arbejde, der skal levere: 

1. Et beslutningsnotat på 4-6 sider som beskriver hændelsestyper og hvorledes disse 
kan/skal håndteres både i afsender og modtager delen. Heri skal konceptet omkring 
abonnementsordning også indarbejdes. 

2. Notatet skal indeholde beskrivelse af det/de hændelsesformater, som Grunddatapro-
grammet vil benytte sig af. 

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   

 

3.5 Ajourføring og dataanvendelse 

Problemstilling: 
Der hersker tilsyneladende uklarhed om hvad Datafordeleren understøtter i den samlede arki-
tektur – lige fra at den er et vigtigt element i et opdateringsflow til at den aldrig anvendes af 
grunddataregistre og de tilhørende brugerflader. 
Sandheden ligger midt imellem disse yderpunkter, og det skal vi have beskrevet, formelt be-
sluttet og formidlet. Det drejer sig om, hvordan flow kan fungere hhv. skal fungere. 
GD1 og GD2 forventninger hertil fremgår af bilag 3. 

Forslag til handling; 
I regi af Datafordeler-projektet afklares og udarbejdes: 

1. Et beslutningsnotat på 6-10 sider som beskriver forskellige flowtyper og integrations-
mønstre med en vejledning til, hvornår de enkelte mønstre skal anvendes.  

Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet.   
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3.6 Proces og ansvar ift. services i Datafordeleren 

Problemstilling: 
Der er usikkerhed i forhold til ansvarsfordeling og proces for, hvordan data og de tilhørende 
services etableres i Datafordeleren. Eksempler herpå: 

• De enkelte projekter specificerer de forskellige services, men hvor gøres dette? 
• Kan den leverandør, der udvikler tilretningerne i grunddatasystemerne, også få adgang 

til at udvikle services på Datafordeleren eller er det kun Datafordelerens leverandør 
som har adgang hertil? 

• Hvilke opgaver har de enkelte grunddataprojekter, når data og services skal etableres 
på Datafordeleren? Med andre ord: Hvad skal medtages i udbudsmaterialet til de en-
kelte grunddataprojekter og hvad løses inden for Datafordeler udbuddet? 

• I forhold til tidsplaner – Hvor lang kalendertid forventes afsat til etablering af et 
grunddataregister i Datafordeleren? Hvor stor parallelitet kan forventes – ét ad gangen 
eller flere parallelt? 

• Udviklingskapacitet – Hvis services kun udvikles af Datafordelerens leverandør, hvorle-
des sikres det så, at de nødvendige services kan udvikles og testes inden for de rele-
vante deadlines? 

• Kan services udvikles uden for Datafordeleren og så ”bare” flyttes ind på platformen? 

Forslag til handling; 
Datafordeler-projektet udarbejder: 

1. Et notat på 4-5 sider som kort og præcist beskriver proces og ansvarsfordeling. 
2. Kravbeskrivelser baseret på ovenstående notat, som direkte kan bruges i de forskellige 

projekters kravmateriale 
Arbejdet gennemføres i 2013. GD1 og GD2 kvalitetssikrer materialet. 
 

3.7 Beskrivelse af Hændelser (bilag 3) 

Der skelnes i Datafordelerens udbudsmateriale mellem to typer af hændelser: 
• Datanære hændelser, det vil sige hændelser der kan fortælle, at en dataentitet er op-

rettet, ændret eller slettet. 
• Forretningsmæssige hændelser, som er en mere detaljeret og forretningsmæssig si-

gende beskrivelse af en oprettelse, ændring eller sletning. 

Arkitekturen i GD1 og GD2 er en hændelsesbaseret arkitektur, som er bygget op omkring for-
retningsmæssige hændelser – ikke de datanære hændelser.  

Anvendelse af forretningsmæssige hændelser er fastslået i de tværgående og grundlæggende 
principper inden for de to grunddata programmer – eksemplificeres ved nedenstående princip 
fra GD1: 

 

 
 
 
Forretningshændelser i et register (fx når en ejendom i Matriklen skifter status) udstilles via en 
hændelsesfordeler, hvori andre dataanvendere kan have tegnet abonnement på at modtage 
netop denne type hændelse. Dataanvenderens videre behandling er specifikt for dataanvende-

”Ændring af status/livscyklus notificeres til andre systemer (princip 12). 

Enhver betydelig forretningshændelse skal meddeles omverdenen, således at der 

kan ageres på den opståede situation i andre applikationer.” 
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rens forretning og forretningsprocesser, og derfor uden for scope i denne sammenhæng – med 
mindre dataanvenderen er et af de implicerede grunddataregister. 

Processen er i GD1 og GD2 forudsat som følger: 

1. Et grunddataregister gennemfører en opdatering, som forretningsmæssigt har betyd-
ning for andre og som derfor skal kommunikeres som en forretningshændelse. 

2. Hændelsen tilknyttes nogle metadata, som beskriver den forretningsmæssige kontekst 
og bagvedliggende årsag til opdateringen. 

3. Hændelsen sendes til en hændelsesfordeler, der identificerer hvorvidt der er abonne-
menter på den pågældende hændelse. Afsender har her ansvaret for at hændelsen når 
frem til hændelsesfordeleren. 

4. Findes aktive abonnementer på hændelsen, distribuerer hændelsesfordeleren denne 
til den/de pågældende abonnenter (som ”pull” og/eller ”push”). Her er det hændelses-
fordeleren, der har ansvaret for at hændelsen når frem til abonnenten.  

Data skal formidles til Datafordeleren samtidigt med hændelsen, således data her afspejler den 
situation, som hændelsen meddeler. Hvorledes dette teknisk sikres, har GD1 og GD2 ikke krav 
til – blot opdateringen af Datafordelerens grunddata tidsmæssigt hænger sammen med hæn-
delsen. 

GD1 og GD2 forventer at kunne anvende datafordelerens infrastruktur til udstilling af hændel-
ser fra grunddataregistre hhv. modtagelse af ændringer fra andre registre. 

Eksempler på hændelser i GD1 og GD2: 
• Ændring i ejerforholdskoden (Ejerfortegnelse til BBR) 
• GST afgørelse (statusskift) på matrikulær udstykning (Matrikel til Adresseregister, BBR 

og Ejerfortegnelse) 
• Flytning af jordstykke mellem to ejendomme (matrikel til BBR) 
• Tilmelding til folkeregisteradresse (CPR til BBR) 
• Projekteret bygning/teknisk anlæg (BBR til Adresseregister) 

• Byggetilladelse til opførsel af bygning/teknisk anlæg (BBR til Adresseregister) 

• Ændring i afstemningsområde (SDSYS til Adresseregister) 
 
I praksis må det forventes at der både vil være behov for hændelser med og uden tilhørende 
grunddata. En række metadata som type, årsag, kommune m.v. vil der jf. ovenstående altid 
være behov for. 

GD1 og GD2 forventer ligeledes, at abonnementer kan tegnes via en hændelsesfordeleren i 
Datafordeleren. Abonnementet behøver ikke i første fase at være det fulde abonnement, som 
der er lagt op til i Datafordelerens udbudsmateriale. Men det skal være muligt at registrere et 
abonnement ift. forretningsobjekter, typer (eksempelvis visse statusskift) samt en geografisk 
afgrænsning på kommuner. 
Inden for GD1 og GD2 er der ikke imellem grunddataregistrene behov for abonnement på da-
tanære hændelser, men behovet kan være hos eksterne dataanvendere – eksempelvis nogle af 
de nuværende OIS distributører. 
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4. Overblik og status 

Der er i alt noteret 60 observationer, hvor 4 vurderes til at være løst på nuværende tidspunkt.  

Nr. Kilde Gruppering Status 

1 Målarkitekturen Øvrige Åben 

2 Målarkitekturen Øvrige Åben 

3 Målarkitekturen CPR integration Åben 
4 Målarkitekturen GD1-GD2 afhængighed/relation Åben 

5 Målarkitekturen Eksterne afhængigheder/relationer Lukket 

6 Målarkitekturen Øvrige Åben 

7 Målarkitekturens bilag A: Systemer Øvrige Åben 

8 Målarkitekturens bilag A: Systemer Øvrige Åben 

9 Målarkitekturens bilag A: Systemer Øvrige Åben 

10 Målarkitekturens bilag A: Systemer Øvrige Åben 

11 Målarkitekturens bilag A: Systemer GD1-GD2 afhængighed/relation Åben 

12 Målarkitekturens bilag A: Systemer Øvrige Åben 

13 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel GD1-GD2 afhængighed/relation Åben 

14 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel Øvrige Åben 

15 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel Øvrige Åben 

16 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel CPR integration Åben 

17 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel Øvrige Åben 

18 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel Øvrige Åben 

19 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel Øvrige Lukket 
20 Målarkitekturens bilag B: Begrebsmodel GD1-GD2 afhængighed/relation Åben 

21 Målarkitekturens bilag C: Processer Hændelser Lukket 

22 Målarkitekturens bilag C: Processer Øvrige Åben 
23 Målarkitekturens bilag C: Processer Hændelser Åben 

24 Målarkitekturens bilag D: Arkitekturrammer Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

25 Målarkitekturens bilag D: Arkitekturrammer Hændelser Åben 

26 Målarkitekturens bilag D: Arkitekturrammer Eksterne afhængigheder/relationer Lukket 

27 Løsningsarkitektur Hændelser Åben 

28 Løsningsarkitektur Paralleldrift Åben 

29 Løsningsarkitektur Hændelser Åben 

30 Løsningsarkitektur CPR integration Åben 

31 Løsningsarkitektur Paralleldrift Åben 

32 Løsningsarkitektur Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

33 Løsningsarkitektur Paralleldrift Åben 

34 Løsningsarkitektur Hændelser Åben 

35 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser Paralleldrift Åben 

36 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser GD1-GD2 afhængighed/relation Åben 

37 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser Øvrige Åben 

38 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser Øvrige Åben 

39 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser Hændelser Åben 
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Nr. Kilde Gruppering Status 

40 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser 
GD1-GD2 afhængighed/relation, 
Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

41 Løsningsarkitektur Bilag A: Servicebeskrivelser CPR integration Åben 

42 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel CPR integration Åben 

43 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel Øvrige Åben 

44 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

45 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel GD1-GD2 afhængighed/relation Åben 

46 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

47 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

48 Løsningsarkitektur Bilag B: Informationsmodel Øvrige Åben 

49 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Øvrige Åben 

50 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Hændelser Åben 

51 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

52 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer CPR integration Åben 

53 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Øvrige Åben 

54 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Øvrige Åben 

55 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Øvrige Åben 
56 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer CPR integration Åben 

57 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

58 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer 
GD1-GD2 afhængighed/relation, 
Eksterne afhængigheder/relationer Åben 

59 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Øvrige Åben 

60 Løsningsarkitektur Bilag C: Processer Øvrige Åben 
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5. Observationer 

5.1 Fra målarkitekturen 

 

ID:   1. Afsnitsreference: 2.4 Målarkitekturens anvendelse 

Observation: Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem det der leveres af 
den enkelte aftalepartner og den samlede målarkitektur. Derfor skal 
der for de væsentligste løsningselementer omkring grunddata udar-
bejdes en løsningsarkitektur, som sammenholdes med målarkitektu-
ren og kvalitetssikres hos de øvrige aftalepartnere. 
Bliver der i den forbindelse behov for justeringer af den fælles målar-
kitektur, skal dette ske i en åben proces håndteret af delprogrammets 
projektlederforum med støtte fra sekretariatet. Med andre ord så 
skal målarkitekturen – når denne er godkendt af styregruppen – un-
derkastes en governance model styret af projektlederforum. 
Det er vigtigt målarkitekturen følges og at dokumentet aktivt anven-
des som styringsredskab undervejs i delprogrammet. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Sker dette? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   2. Afsnitsreference: 3.2 Systemoverblik 

Observation: Figur 3.  
I Bilag A er samme figur vist som figur 1. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Der er, fornuftigvis, gjort en del ud af de specifikke integrationer med 
GD1, men Ejerfortegnelsen fremgår ikke af figuren. 

Det må vel forventes at der skal anvendes adresser i forbindelse med 
ejendomsejere og ejendomsadministratorer? 

Derudover har Adressereregistret et krav til en service hos ejerfor-
tegnelsen. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   3. Afsnitsreference: 3.2 Systemoverblik 

Observation: Figuren (figur 3) viser endvidere at integrationen mellem delpro-
grammets systemer og mellem delprogrammets systemer og andre 
systemer i grunddataprogrammet, herunder især GD2 Ejendomsdata, 
som hovedprincip sker via datafordeleren. 
Der er to undtagelser herfra: 
Adresseregisterets integration med CPR-systemet 
På grund af CPR’s særligt forretningskritiske opgaver, etableres der en 
direkte og tidstro systemintegration med gensidig låsning e.l., mellem 
Adresseregisterets datagrundlag og CPR’s Folkeregistrering. Løsnin-



Ejendomsdataprogrammet - Internt review af løsningsarkitektur 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 

 - 19 af 42 -  MBBL-REF:  

 
 

 

gen er begrundet i de særlige forhold omkring CPR, ikke mindst i for-
bindelse med afholdelse af valg, hvor enhver vælger med 100 % sik-
kerhed skal kunne placeres på en valid adresse i det korrekte afstem-
ningsområde. 
SDSYS’s integration med FOT-systemet 
Da det forventes at blive en del af løsningen omkring SDSYS’ Stednav-
ne, at SDSYS skal kunne oprettet et foreløbigt FOT-objekt i FOT-
systemet, skal der etableres en særlig ajourførings-integration mel-
lem de to systemer. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Vedrørende CPR integration 

Jeg forstår godt det forretningsmæssige kritiske aspekt, men at man 
allerede i målarkitekturen laver en undtagelse virker voldsomt. 

Ejendomsdataprogrammet designer nye løsninger – formentlig også 
med nyeste teknologi – stoler I ikke på de systemer I er ved at desig-
ne? 

Nu fremgår det jo ikke, hvad der menes med ”direkte og tidstro sy-
stemintegration”. Hvis der menes direkte tabeladgang, vil jeg anbefa-
le en genovervejning af beslutningen. 

Hvis der derimod menes at CPR kan anvende systemet ajourførings-
services, eventuel en specifik til CPRs formål – så har jeg ikke de store 
modargumenter. 
SDSYS’s integration med FOT-systemet 

Her er integrationen beskrevet som en særlig ajourførings-integration 
– underforstået en særlig ajourføringsservice? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   4. Afsnitsreference: 7. Udeståender 

Observation: Udeståen-
de 

Reference Status Mulig løs-
ning 

Konse-
kvenser 

Adresse-
dannelse 
ifm. matri-
kelsag og 
byggesag 
 

Issuelog 
#4+#72 
 

Afventer  
 

Relevante 
processer i 
GD1 og 
GD2 koor-
dineres for 
at sikre 
synergi 
 

Ja som 
mindre 
tilføjelser 
hvor nød-
vendigt 
 

GD1-GD2 
Adresse-
ejendom 
 

Konsistens-
tjek mel-
lem be-
grebs-
modellerne 
 

Afventer  
 

GD2 har 
oplæg med 
relationer 
til hhv. 
Bygning, 
Teknisk 
anlæg og 
Enhed. 
Dette skal 

GD1 be-
grebsmo-
del Proces-
ser og Sy-
stemer 
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efterføl-
gende af-
klares med 
GD1. 

 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Dette review bør afklare disse 2 punkter. 

Svar / 

Afklaring: 

Disse to punkter skal reviewes af en person med faglig indsigt i de 
nævnte processer og relationer. 

 

ID:   5. Afsnitsreference: 7. Udeståender 

Observation: Udeståen-
de 

Reference Status Mulig løs-
ning 

Konse-
kvenser 

Fælles 
fejl/dialog/
indberet-
ningsklient 
kortbase-
ret 
 

Nævnt i 
systemer 
og vedrø-
rer Produkt 
# 11, Pro-
dukt # 15, 
Produkt # 
21 

Afventer  
 

Fælles 
model, 
Fælles 
kortbase-
ret løsning, 
Fælles 
grunddata-
løsning 

Skal først 
indarbej-
des når 
besluttet 
 

 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Når nu Adresseregisteret designes fra bunden med både livscyklus 
status og bitemporale egenskaber, jf. begrebsmodel og arkitektur-
rammer. 

Hvorfor indarbejdes fejlrettelser så ikke i modellerne? 

Selve klienten vil få mindre indflydelse på arkitekturen, hvis der er 
styr på datahåndteringen. 

Svar / 

Afklaring: 

I løsningsarkitekturen beskrives fejlmelde løsningen som en adresse-
komponent eller vejledning, altså udelukkende et GD2 anliggende. 

 

ID:   6. Afsnitsreference: 7. Udeståender 

Observation: Udeståen-
de 

Reference Status Mulig løs-
ning 

Konse-
kvenser 

Analyse af 
udenland-
ske adres-
ser 
 

Foranalyse 
i GD 2  
 

Foranalyse 
afsluttes 
1/6 
 

Standard, 
services, 
udveksling 
til hjælp 
for myn-
digheder 
 

Ved udvi-
delse af 
scope for 
GD 2 skal 
det tilføjes 
nye ele-
menter til 
målarkitek-
turen 
 

 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Dette er det eneste sted udenlandske adresser nævnes. 

Er foranalysen afsluttet?, giver det anledning til scope ændringer for 
GD2 – og en dertil hørende opdatering af målarkitekturen? 
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Svar / 

Afklaring: 

 

 

5.2 Fra Målarkitekturens Bilag A: Systemer 

 

ID:   7. Afsnitsreference: 2.2 Grunddata systemer 

Observation: Matriklen består af hhv. Matrikelregisteret og Matrikelkortet, der 
indeholder oplysninger om Danmarks ca. 2,5 mio. jordstykker og de-
res arealstørrelser mv. Hvert jordstykke er identificeret ved et matri-
kelnummer og er stedfæstet på matrikelkortet. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Skal Matriklen fremadrettet, udover et matrikelnummer, ikke kunne 
entydigt identificeres via et BFE nummer? 

Er BFE ikke den nye primære forretningsmæssige nøgle, så matrikel-
nummer skal ses som en side/understillet nøgle? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   8. Afsnitsreference: 2.3 Systemer til folke- og virksomheds-
registrering 

Observation: CPR tilrettes til at anvende adresserne som grundlag for folkeregistre-
ringen, dvs. til angivelsen af de enkelte personers danske opholds-
adresse. Ophold på dansk adresse opdateres gennem ajourførings-
service og skal udstilles gennem CPR services i Datafordeleren. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Skal der udstilles ajourføringsservices gennem Datafordeleren? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   9. Afsnitsreference: 3.1 Systemsammenhænge 

Observation: Figur 2. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er det bevidst at Ejerfortegnelsen ikke fremgår? 

Skal det være muligt at opdatere adresser ved angivelse af ejendoms-
ejere og ejendoms administratorer? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   10. Afsnitsreference: 3.1 Systemsammenhænge 

Observation: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) 
Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister. En virksomhedsadressean-
vendelse vil være en relation mellem en virksomhed eller en produk-
tionsenhed og en autoritativ adresse fra Adresseregistret. Der vil fort-
sat være synkronisering mellem CVR og hhv. ES og DSTESR, sådan at 
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N5-adresser er understøttet. 
Det skal afklares hvad der skal ske med P2 i denne sammenhæng. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er det afklaret eller på anden måde adresseret, evt. i løsningsarkitek-
turen? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   11. Afsnitsreference: 4.6 Øvrig Grunddata i Datafordeleren 

Observation: • Søgning på bygning 
• Søgning på enhed 
• Søgning på jordstykke 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Krydsreference til GD1 

Svar / 

Afklaring: 

Umiddelbart udstilles de ønskede services, via BBR løsningsarkitektu-
rens bilag A: 

• Vis oplysninger om BBR objekt 

• Vis BBR oplysninger om samlet fast ejendom 

• Vis BBR oplysninger om ejerlejlighed 

• Vis BBR oplysninger om bygning på fremmed grund  

• Vis BBR objekter på jordstykke 

• Vis BBR meddelelse 

 

Matriklen har ikke defineret udstilling services, men forventer at ud-
stille alle grunddata. 

 

ID:   12. Afsnitsreference: 5.2 Systemer 

Observation: ES-ajourfører 
De fleste registreringer af virksomhedernes grunddata, herunder 
adresser bliver udført og overført til ES fra ERSTs systemer, men 
SKATs sagsbehandlere kan selv foretage registrering, herunder også 
af adresser herunder specielle adresser, der kun ligger i ES, og adres-
ser der bliver overført til CVR. Ved adresseregistrering benyttes kopi-
data af CPR-vej (kopi af adresser fra SKATs CSR-P, der får data fra 
CPR), dvs. adresseregistrering på niveau 3 (N3). 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er der taget højde for disse særlige registreringer i det nye system-
landskab? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

5.3 Fra Målarkitekturens Bilag B: Begrebsmodel 

 

ID:   13. Afsnitsreference: 2.4.1 Begrebsmodel (Adresser) 
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Observation: Figur 4. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Referencer til GD1 skal krydstjekkes med GD1 beskrivelser. 

Svar / 

Afklaring: 

Der er ikke en 1:1 relationen mellem de viste GD1 begreber og begre-
berne i GD1 løsningsarkitekturens bilag B. 

Om der skal være en 1:1 relation, skal vurderes at en person med 
dybere faglig indsigt. 

 

ID:   14. Afsnitsreference: 2.4.2 Livscyklus for adresse 

2.4.3 Livscyklus for Navngiven vej 

Observation: Kravene til hvilke egenskaber der kan eller skal være til stede i hvert 
enkelt trin af livscyklus, skal specificeres nærmere. Specifikationen 
skal ligeledes angive reglerne for om et udgået objekt kan genoplives. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er denne nærmere specificering foretaget i forbindelse med løsnings-
arkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

Specificeringen fremgår af løsningsarkitekturens bilag B, men uden 
mulighed – eller beskrivelse af – genoplivning/fortryd 

 

ID:   15. Afsnitsreference: 2.6.1 Begrebsmodel (Administrative 
inddelinger) 

Observation: Af figur 9 fremgår det at der mangler en afklaring. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er denne afklaring foretaget i forbindelse med løsningsarkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

Af Løsningsarkitekturens bilag B: Fremstår det fortsat som et udestå-
ende om gadepostnummer kan håndteres som et rent DAGI tema 

 

ID:   16. Afsnitsreference: 2.7.1 Begrebsmodel (Adresseanven-
delse til folke- og virksomhedsregistre-
ring) 

Observation: Af figur 11 fremgår det at der mangler en afklaring vedrørende histo-
riske data. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er denne afklaring foretaget i forbindelse med løsningsarkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

Historik omkring CPR og CVR adresseanvendelsen fremgår også som 
et udestående i Løsningsarkitekturen 

 

ID:   17. Afsnitsreference: 3.2 Geodatastyrelsen – Administrative 
inddelinger 

Observation: Indre territorial farvand 
Territorialgrænserne er fastlagt og ratificeret jf. internationale aftaler 
som administreret af UM, jf Bekendtgørelse xxx 
Den fremskudte zone 
Territorialgrænserne er fastlagt og ratificeret jf. international aftaler 
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som administreret af UM xxx 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Man kan ikke refererer til ’xxx’. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   18. Afsnitsreference: 3.2 Geodatastyrelsen – Administrative 
inddelinger 

Observation: Det Danske Kvadratnet 
Udefineret forretningsnøgle 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er forretningsnøglen defineret i løsningsarkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

Det Danske Kvadratnet fremgår ikke af løsningsarkitekturen 

 

ID:   19. Afsnitsreference: 3.2 Geodatastyrelsen – Administrative 
inddelinger 

Observation: Menighedsrådsafstemningsområde 
Begrebet er ikke beskrevet 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er begrebet beskrevet i forbindelse med løsningsarkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

Begrebet fremgår af løsningsarkitekturens bilag B, som en geodata 
reference 

 

ID:   20. Afsnitsreference: 4.1 Begrebsmodel: Adresser (Relati-
onsbeskrivelser) 

Observation: Enhed anvender Adresse 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Vær opmærksom på at GD1 både har begrebet ’Enhed’ og begrebet 
’Brugsenhed’, jf. GD1 løsningsarkitekturen. 

Er det ’Enhed’ der skal anvendes her, eller er det brugsenhed? 

Svar / 

Afklaring: 

Skal analyseres af en person med faglig kendskab til området 

 
 
 
 
 
 

5.4 Fra Målarkitekturens Bilag C: Processer 

 

ID:   21. Afsnitsreference: 1.2.2 Den enkelte proces set udefra 
(Metode) 
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Observation: I den angivne proces skabelon fremgår følgende: 
Hændelse(r):  Vigtigste hændelser der udløser processen 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Betyder ”Vigtigste” at der ikke er et komplet overblik over udløsende 
processer ? 

Skabes det komplette overblik i forbindelse med løsningsarkitektu-
ren? 

Svar / 

Afklaring: 

Initierende hændelser fremgår af aktivitetsbeskrivelserne i løsnings-
arkitekturens bilag C. 

 

ID:   22. Afsnitsreference: 4.6 Håndtering af vejpunkt hvis 
vejmidten ændres (Hovedproces: Fast-
sættelse af adresse) 

Observation: Figuren til denne proces mangler. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Der skal vel tilføjes en figur? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   23. Afsnitsreference: 7.3 Udstille hændelser på adresse-
grunddata 
12.3 Udstille hændelser på stednavne 
12.4 Udstille hændelser på administra-
tive inddelinger 
15.2 Udstille hændelser ophold dansk 
adresse 
15.4 Udstille hændelser på virksom-
hedsadresseanvendelse 

Observation: Hændelse(r): 

• Hændelse på navngiven vej 
• Hændelse på adgangspunkt 
• Hændelser på adgangsadresse 
• Hændelser på adresse 
• Hændelse på navngivne steder 
• Hændelse på administrative inddelinger 
• Hændelse på ophold dansk adresse 
• Hændelse på virksomhedsadresseanvendelse 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er hændelserne nærmere beskrevet i løsningsarkitekturen? 
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Svar / 

Afklaring: 

Ja, de udstillede hændelser fremgår af Løsningsarkitekturens bilag A: 

• Navngiven vej oprettet 
• Navngiven vej ændret 
• Navngiven vej korrigeret 
• Navngiven vej nedlagt 
• Kommunedel af navngiven vej oprettet 
• Kommunedel af navngiven vej ændret 
• Kommunedel af navngiven vej korrigeret 
• Kommunedel af navngiven vej nedlagt 
• Adresse oprettet 
• Adresse ændret 
• Adresse korrigeret 
• Adresse nedlagt 
• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) oprettet 
• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) ændret 
• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) korrigeret 
• Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) nedlagt 
• Supplerende bynavn oprettet 
• Supplerende bynavn ændret 
• Supplerende bynavn slettet 
• Postnummer oprettet 
• Postnummer ændret 
• Postnummer slettet 

 
Disse dækker dog ikke helt i hændelser, der er nævnt i Målarkitektu-
ren – skal analyseres nærmere af en person med faglig indsigt. 

 

5.5 Fra Målarkitekturens Bilag D: Arkitekturrammer 

 

ID:   24. Afsnitsreference: Generelt 

Observation: Der henvises til Datamodelprojektet for en række grundlæggende 
arkitekturprincipper, hvor nogle GD2 elementer (Metadata) risikere 
at skulle placeres i eksterne systemer (Datafordeleren) 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Dette review har ikke haft adgang til Datamodelprojektet, men gør 
opmærksom på de følger Datamodelprojektets beslutninger kan få 
for GD2. 

GD2 bør følge Datamodelprojektet tæt og søge indflydelse på de ele-
menter, der kan få afgørende betydning for GD2. 

Svar / 

Afklaring: 

Datamodelprojektet skal håndtere tidsmæssige egenskaber. 

Metadata bliver sandsynligvis håndteret via ”GD1-GD2-GD7 Analyse 
af kritiske afhængigheder” 
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ID:   25. Afsnitsreference: 5.1 Hændelser 

Observation: Udstilling af hændelser 
Hændelserne udstilles gennem Datafordeleren og det vil herigennem 
være muligt at tegne et abonnement på relevante hændelser. 
Den konkrete arkitektur skal afklares – herunder om både ”push” og 
”pull” af hændelser understøttes. 
Det er vigtigt, at dette bliver afklaret inden løsningsarkitektur omkring 
de enkelte grunddataregistre fastlægges. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er det afklaret i forbindelse med løsningsarkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

Løses via ”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder” 

 

ID:   26. Afsnitsreference: 5.2 Fejlmelding 

Observation: Fejlmeldeløsning 
P.t. er det ikke afklaret om der skal være en generel fejlmeldeklient i 
tilknytning til datafordeleren – det er jo der anvenderen oplever fej-
len – eller om der skal bygges fejlmeldeklienter i relation til de enkel-
te grunddataregistre. 
Det er vigtigt, at dette bliver afklaret inden løsningsarkitektur omkring 
de enkelte grunddataregistre fastlægges. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er det afklaret i forbindelse med løsningsarkitekturen? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

5.6 Fra Løsningsarkitekturen 

 

ID:   27. Afsnitsreference: 2.2 Løsningsarkitektur overblik 

Observation: • Adresseregisterets leverancer til Datafordeleren 
Adresseregisteret synkroniserer hændelser og data vedrø-
rende adresser og navngivne veje til datafordeleren, således 
at de kan udstilles til andre grunddataanvendere. Selve etab-
leringen af services til udstilling af data og hændelser fra 
Adresseregisteret sker gennem projektet Adressetjenester. 
Data og hændelser som adresseregisteret synkroniserer til 
Datafordeleren er nærmere beskrevet i afsnit 3. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er Adressetjenester et andet selvstændigt projekt? 

Jf. afsnit 3.6 i Målarkitekturens Bilag D: Arkitekturrammer, er det res-
sortmyndighedens ansvar at specificere services:  

Ansvar for specifikation af datafordelerens services 
Ansvaret for specifikation og funktionstest af services udstillet gen-
nem datafordeleren, er placeret hos den enkelte ressortmyndighed. 



Ejendomsdataprogrammet - Internt review af løsningsarkitektur 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 

 - 28 af 42 -  MBBL-REF:  

 
 

 

En del af disse services vil anvende indhold fra mere end ét grundre-
gister. Her vil det være ressortmyndigheden med ansvar for hovedob-
jektet (jf. begrebsmodellen) som har ansvaret for specifikation og 
funktionstest af den tilhørende service. 
 
Hvordan hænger det projekt sammen med denne løsningsarkitektur? 

Svar / 

Afklaring: 

Ja, Adressetjenester er et selvstændigt projekt, men der udarbejdes, 
på nuværende tidspunkt, ikke en løsningsarkitektur i forhold til den 
endelige løsning. 

Adressetjeneste projektet har i første omgang fokus på AWS 4.0. 
Adressetjenester udstiller hændelser, men det fremgår ikke tydeligt 
om det er datanære eller forretningsmæssige hændelser og om hæn-
delserne udelukkende er tiltænkt til synkronisering af data i Datafor-
deleren. 

Denne usikkerhed skal klargøres. 
 

ID:   28. Afsnitsreference: 2.2 Løsningsarkitektur overblik 

Observation: Integration c: 
BBR 1.6 
Indtil BBR 2.0 igangsættes, skal der replikeres adressedata til BBR 1.6 
således at eksisterende funktionalitet kan køre videre. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Betyder det at replikeringen stoppes med idriftsættelse af BBR 2.0? 

Hvad med den planlagte paralleldrift efter idriftsættelse af Adresse-
registeret? 

Svar / 

Afklaring: 

Betydningen og konsekvenserne af paralleldriften skal klarlægges. 

 

ID:   29. Afsnitsreference: 3.3.2 Hændelser (Leverancer til Data-
fordeleren 

Observation: Evt. kan sagsreference medsendes i forbindelse med de enkelte hæn-
delser. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Dette er et krav til hændelser – vær opmærksom på at få indflydelse 
på hvilke parametre, der kan medsendes en given hændelse. 

I den simpleste form vil en hændelse bestå af et sigende navn og den 
forretningsmæssige nøgle på et element hændelsen vedrører. 

Hvis det ønskes at medsende relevante forretningsmæssige data, 
hvilket jeg finder fornuftigt, skal det stilles som krav til Datafordele-
rens hændelsesfunktionalitet. 

Svar / 

Afklaring: 

Generelt format for hændelser løses via ”GD1-GD2-GD7 Analyse af 
kritiske afhængigheder”, detaljerne beskrives pr. hændelse i krvspeci-
fikationen. 

 

ID:   30. Afsnitsreference: 3.4.2 CPR (Øvrige integrationer) 

Observation: CPR stiller en service til rådighed der kan låse en adresse, således at 
der ikke kan oprettes ophold på adressen. I forbindelse med nedlæg-
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gelse af en adresse vil adresseregisteret anvende denne service såle-
des at adressen låses i CPR. Hvis der er registreret ophold på adres-
sen, vil det ikke være muligt at låse adressen og en nedlæggelse af 
adressen i adresseregisteret vil ikke være mulig. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Er det ikke den omvendte verden, at CPR skal have en service, der kan 
låse for en adresse? 

Adresser er ejet af Adresseregisteret, begrænsning på anvendel-
se/nedlæggelse af adresser bør være Adresseregisterets ansvar. 

Som jeg læser integrationen, er det et krav fra CPR til adresseregiste-
ret, at der ikke kan nedlægges adresser, CPR anvender. 

Låseservicen bør udstilles af Adresseregisteret og anvendes af CPR i 
forbindelse med registrering af ophold på adresse og ophør af adres-
se. Det virker forkert at Adresseregisteret skal spørge et andet system 
om status på sine egne data. 

 

Det der alligevel kan tale for at CPR holder låsen, er at der registreres 
ophold betydeligt oftere, end der nedlægges adresser.  

Hvis CPR holder låsen, skal systemerne kun udveksle låse status, når 
en adresse skal nedlægges.  

Hvis Adresseregisteret holder låsen, skal låsestatus udveksles hver 
gang der registreres, eller ophører ophold på en adresse.  

Uanset hvem der holder låsen, skal låsen tage højde for at flere per-
soner kan have ophold på samme adresse - låsen kan ikke nødvendig-
vis fjernes ved et opholds ophør. Det system der holder styr på låsen, 
skal have en en-til-mange relation mellem CPR og adresse. (under 
antagelse af at én person kun kan have ophold på én adresse, eller er 
der tale om en mange-til-mange relation) 

 

Det fremgår ikke tydeligt, men denne låsefunktionalitet skal vel udstil-
les via en ajourføringsservice? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   31. Afsnitsreference: 3.4.4 BBR 1.6 (Øvrige integrationer) 

Observation: Indtil BBR 2.0 går i luften vil det være nødvendigt at replikere adres-
sedata fra adresseregisteret til BBR 1.6, da adressedelen af BBR ikke 
er udfaset før. I forbindelse med den efterfølgende kravspecificering 
vil det nærmere skulle afdækkes hvilke data der konkret skal replike-
res til BBR 1.6. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Hvad med paralleldrift perioden? 

Svar / 

Afklaring: 

Betydningen og konsekvenserne af paralleldriften skal klarlægges. 
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ID:   32. Afsnitsreference: 3.4.5 Fælleskommunale hændelseskil-
der udenfor Datafordeler (Øvrige inte-
grationer) 

Observation: Adresseregisteret skal også kunne reagere på hændelser, fra fælles-
kommunale hændelseskilder, der ikke er udstillet gennem Dataforde-
lerens hændelsesfordeler. Det kunne fx være hændelser fra system 
Byg & Miljø. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Betyder det at Adresseregisteret skal kunne håndtere flere forskellige 
hændelsesformater og teknologier? 

Kan de øvrige systemer ændres til at anvende Datafordelerens hæn-
delsesabonnementer? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   33. Afsnitsreference: 4.1 Grunddataprogrammets rammer 

Observation: Paralleldrift er ikke beskrevet i løsningsarkitekturen. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Hvis Teststrategien omkring paralleldrift er korrekt, mangler løsnings-
arkitekturen beskrivelser omkring paralleldrift: 

- Hvordan holdes nye og gamle systemer synkrone? 
- Hvis man, under paralleldrift, kan ændre i data via de gamle 

systemer, hvordan og hvornår slår disse ændringer så igen-
nem i de nye systemer? 

- Replikeringer er sjældent realtid, hvordan håndtere man for-
skellige ændringer på samme objekt i hhv nyt og gammelt sy-
stem? 

Svar / 

Afklaring: 

Betydningen og konsekvenserne af paralleldriften skal klarlægges. 

 

 

ID:   34. Afsnitsreference: 4.1 Grunddataprogrammets rammer 

Observation: Meget omkring hændelser er overladt til Datafordeleren, men anven-
derene af hændelser, herunder GD2, har implicitte krav til hændelser. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Eksempelvis har GD2 defineret hændelsen ”Adresse ændret”, hvor 
der evt. Kan medsendes en sagsreference. 

Dette lille evt. Er et krav om at kunne medsende en eller flere udvalg-
te forretningsmæssige oplysninger, med hændelsen. Det vil således 
ikke være tilfredsstillende hvis en hændelse kun bestod af et 
navn/type og en UUID på det nye element. 

Da realtidshændelser er nye for mange, hvis ikke alle, systemer er det 
nødvendigt at gå et niveau dybere. 

- Hvad er en hændelse ? 
- Hvornår genereres der en hændelse ? 
- Hvilke oplysninger indeholder en hændelse ? 

Det er en nødvendighed at Grunddataprogrammet på tværs er enige i 
opfattelsen af hvad en hændelse er og et par eksempler på indhold. 
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En hændelse – i en anden systemverden – kan være at banken sender 
kunden en sms, hver gang der sker postering på kundens konto. 

- Er det en hændelse, hvis posteringerne skyldes kunden, via 
net/mobilbank foretager en betaling eller intern overførelse? 

- skal kunden kunne fravælge sms (hændelse) på en postering 
der skyldes en fast overførelse mellem egne konti?  

- Skal sms’en indeholde posteringstekst og beløb, eller saldo 
efter posteringen er foretaget? 

Hændelser skal være brugbare for abonnenterne, enten direkte, eller 
ved at hente relevante data, baseret på oplysninger fra hændelsen. 
 
og Ja, disse beskrivelser hører muligvis til på næste beskrivelsesniveau 
(use cases og funktionelle krav), men uden en nogenlunde god idé om 
hvordan de beskrivelser skal være, bliver det meget svært at sikre at 
løsningsarkitekturen understøtter den ønskede funktionalitet.  

Svar / 

Afklaring: 

Hændelsesformater og infrastruktur beskrives via anbefalingerne fra 
”GD1-GD2-GD7 Analyse af kritiske afhængigheder” 

 

5.7 Fra Løsningsarkitekturens Bilag A: Servicebeskrivelser 

 

ID:   35. Afsnitsreference: 2.1 Overblik (Services og integration) 

Observation: Alle øvrige integrationer beskrives i kapitel 4. Det drejer sig om: 

• De services som Adresseregisteret har brug for hos andre 
grunddataregistre – både udstillingsservices via Datafordele-
ren og ajourføringsservices direkte i forhold til Grunddatare-
gistret (fx CPR og SDSYS). 

• Replikering af data, til BBR 1.6, indtil BBR version 2.0 idrift-
sættes. 

• Integration af hændelser – både dem Adresseregisteret ud-
stiller til andre via Datafordeleren og dem som Adresseregi-
steret selv abonnerer på via Datafordeleren. 

• Dataleverance til Datafordeleren med data fra Adresseregi-
steret. 

 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Hvad med replikering/synkronisering under paralleldrift? 

Svar / 

Afklaring: 

Betydningen og konsekvenserne af paralleldriften skal klarlægges. 

 
 

ID:   36. Afsnitsreference: 3.1 Service Opdater adresse 

3.2 Service opdater adgangspunkt 

Observation: Nedlæg adresse 
Hvis der ikke er registreret ophold på adressen i CPR og hvis der ikke 
er koblet enheder til adressen i BBR, så nedlægges adressen ved at 
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ændre adressens tilstand til nedlagt. 
Slet adgangspunkt 
Anvendes til at nedlægge et adgangspunkt inkl. tilhørende vejpunkt. 
Operationen kan ikke udføres hvis der er koblet adresser til adgangs-
punktet. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Vil afhængigheden til BBR ikke kræve samme låsemekanisme, som 
der beskrives i Løsningsarkitektur hoveddokumentet, afsnit 3.4.2 
CPR? 

Hvis låsemekanismen gælder for flere integrationer, vil det være mest 
rationelt at Adresseregisteret holder låsen – selvom det giver mere 
kommunikation mellem systemerne. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   37. Afsnitsreference: 3.5 Service Opdater konfigurering 

Observation: Opret ekstern hændelsestype Anvendes til at oprette typer af 
interne hændelser som Adres-
seregisteret skal kunne lytte på. 

Opret entydighedsregel Opretter regler vedrørende 
entydighed af vejnavne (fx 10 
km radius regel). 

Opret intern hændelsestype Anvendes til at oprette typer af 
interne hændelser som Adres-
seregisteret skal kunne lytte på. 

 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Det ligner en kopieringsfejl, er der ikke forskel på en intern og en eks-
tern hændelsestype? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   38. Afsnitsreference: 4.1.2 Adressehændelser til Dataforde-
leren 

Observation: Enslydende beskrivelser i tabellen. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Det er meget fint med en tabel, der indeholder de identificerede ty-
per hændelser, men er det nødvendigt at gentage beskrivelsen, når 
den ikke siger mere end navnet på hændelsen? 

Det er en lille ting, men det forstyrrede min læsning. 

Jf. Tidligere kommentarer vedrørende hændelser, kunne beskrivelsen 
i denne tabel eks. indeholde de forretningsmæssige oplysninger, der 
er relevante for hændelsen (medmindre hændelser implementeres 
sådan at der kun medsendes en UUID eller lignende)  

Svar / 

Afklaring: 
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ID:   39. Afsnitsreference: 4.2 Hændelser fra andre grunddatasy-
stemer 

Observation: Grunddatasy-
stem 

Hændelse 

Matrikel • Hændelse om at BFE er oprettet 

• Hændelse om at udstykning bortfalder 

• Hændelse om at udstykning er godkendt 

SDSYS • Hændelse om ændringer i inddeling af supplerende 
bynavn 
(Skal det håndteres ifm. selve ændringsprocessen eller 
først når vi modtager hændelse?) 

• Hændelse om ændringer i Postnummerinddeling 
(herunder gadepostnumre) 

• Hændelse om ændringer i Sogneinddeling 

• Hændelse om ændringer i Afstemningsområdeindde-
ling 

• Hændelse om ændringer i Kommuneinddeling 

BBR • Hændelse om forbedrede bygnings- /teknisk anlægs 
koordinater 

• Hændelse om projekteret bygning/teknisk anlæg 

• Hændelse om tilladelse til opførsel af bygning/teknisk 
anlæg 

• Hændelse om ny enhed 

• Hændelse om nedrivning af bygning/teknisk anlæg 

FOT •  
 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Krydstjek med GD1 + eksternt 

Svar / 

Afklaring: 

SDSYS skal kontrolleres, når der foreligger en løsningsarkitektur eller 
lignende. 

Matriklen udstiller en hændelse til BFE oprettet, men ikke nogle ud-
styknings hændelser (mulig begrebsforvirring, udsmykning er ikke 
defineret som et begreb) 

BBR udstiller følgende hændelser, der ikke umiddelbart dækker de 
præcise behov: 

• BBR sag oprettet 
• BBR sag afsluttet 
• BBR objekt projekteret 
• BBR oplysninger opdateret 
• BBR objekt opført 
• BBR objekt godkendt 
• BBR objekt oprettet som godkendt 
• BBR objekt historisk 
• Grund godkendt af Geodatastyrelsen 
• Grund projekteret 
• Grund historisk 
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ID:   40. Afsnitsreference: 4.3 Services fra andre grunddatasy-
stemer 

Observation: Grunddatasystem Serviceoperation 

CPR • Vis antal ophold på adresse 
På baggrund af en given adresse, skal an-
tallet af personer med ophold på adres-
sen returneres. 

BBR • Vis adresseanvendelse 
Skal vise hvilke enheder der er knyttet til 
en given adresse. 

CVR • Vis adresseanvendelse 
Skal vise hvilke virksomheder/p-enheder 
der er knyttet til en given adresse. 

Ejerfortegnelsen • Vis ejere af adresse 
Skal på baggrund af en given adresse vise 
ejeroplysninger. 

Matriklen • Vis artskoder 
Vis artskoder for en given matrikel. 

 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

CPR og BBR service operationerne hænger antageligt sammen med 
låsning af adresser. 

Skal der også være låsning af adresser ifm. CVR anvendelsen? 

Relationen mellem ejere og adresse er et krav til GD1 (som pt. Ikke er 
beskrevet som en direkte relation – review af løsningsarkitektur skal 
afklare dette forhold) 

Svar / 

Afklaring: 

GD1 Løsningsarkitekturernes bilag A, definerer ikke alle de påkrævet 
services: 

Matriklen definerer ikke nogle specifikke udstillingsservices, så det er 
svært at vurdere om kravet er opfyldt. 

Ejerfortegnelsen udstiller Aktuelt Ejerskab på baggrund af BFE, så det 
krav er opfyldt. 

BBR vurderes ligeledes til at opfylde kravet via følgende operationer: 

• Vis BBR oplysninger om samlet fast ejendom 
• Vis BBR oplysninger om ejerlejlighed 

• Vis BBR oplysninger om bygning på fremmed grund 
Såfremt behovet er én operation på tværs af disse 3, er kravet ikke 
opfyldt. 

 

CPR og CVR skal reviewes, når deres løsningsarkitekturer eller lignen-
de foreligger. 
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ID:   41. Afsnitsreference: 5.1 Ajourføringsservices fra andre 
grunddatasystemer (Øvrige integratio-
ner) 

Observation: Det forudsættes, at CPR efterfølgende håndterer nedlæggelsen i CPR, 
når adressen nedlægges i Adresseregisteret. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Jf. Tidligere kommentarer er der kun fokus på låsning af adresse ifm. 
CPR. 

Hvad med BBR og Ejerfortegnelsen? 

Skal låsning være en generel funktionalitet? 

Det forudsættes CPR efterfølgende håndterer adressenedlæggelsen – 
Hvad er det CPR (og andre) skal håndtere?, har de deres egen kopi af 
data?, arkitekturen siger at de skal anvende Datafordeleren, hvis det 
følges, er der vel ikke noget at håndtere? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

5.8 Fra Løsningsarkitekturens Bilag B: Informationsmodel 

 

ID:   42. Afsnitsreference: 3.1.2 Adresse 

3.1.5 Navngiven vej 

Observation: Attributter: Id: (Datatype UUID) 

Entydig identifikation af adressen.  
Regler for hvornår en adresse kan skifte UUID, skal fastlægges i adres-
sebekendtgørelsen. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Mener I virkelig det? 

Hele ideen med Universal Unique IDentifier, er at den altid er en en-
tydig nøgle til et givent element. 

Kombineret med det tidmæssige perspektiv (bitemporale egenska-
ber), vil et indholdsskifte af en UUID give en ekstra kompleksitet – 
Skal de historiske – og eventuelle fremtidige – elementer også skifte 
adresse. 

Det kan naturligvis lade sig gøre at skifte UUID på en adresse, men 
man skal være opmærksom på konsekvenserne, herunder følgerettel-
ser. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   43. Afsnitsreference: 3.1.3 Dørpunkt 

3.1.6 Reserveret vejnavn 

Observation: Beskrivelse 

Spørgsmål / Beskrivelsen mangler. 
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Bemærkning: 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   44. Afsnitsreference: 3.1.8 Vejpunkt 

Observation: Beskrivelse: 
Vejpunktet vil som hovedregel være beliggende et sted på den navn-
givne vej, som adgangspunktets adresser refererer til. I forbindelse 
med datakonvertering/datavask skal det tillades at et vejpunkt ligger 
på en anden FOT-vejmidte. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Regel til datavask – generelt er reglerne til datavask ikke beskrevet. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   45. Afsnitsreference: 3.1.9 Eksterne begreber 

Observation: Listen af GD1 begreber er ikke enslydende med begreberne i GD1’s 
løsningsarkitektur. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Skal listen være komplet, eller er der bevidst kun medtaget et udvalg 
af begreber? 

Svar / 

Afklaring: 

Dette bilag beskriver fælgende GD1 begreber: 

• Enhed 
• Jordstykke 
• Teknisk anlæg 
• Bygning 

 
GD1 har følgende begreber: 

• Bestemt fast ejendom 
• Jordstykke 
• Matrikulær sag 
• Brugsenhed 
• Bygning 
• BBR sag 
• Energiforbrug 
• Enhed 
• Etage 
• Fordelingsareal 
• Grund 
• Rum 
• Teknisk anlæg 
• <samt en række Ejerfortegnelse begreber> 

 
Er det de korrekte begreber, der er beskrevet i bilag B? 

 



Ejendomsdataprogrammet - Internt review af løsningsarkitektur 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 - 2015 

 

 
 

 - 37 af 42 -  MBBL-REF:  

 
 

 

 

ID:   46. Afsnitsreference: 3.1.9 Eksterne begreber 

Observation: FOT-bygningskrop 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Beskrivelse mangler, er ejer uafklaret? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   47. Afsnitsreference: 3.2.4 Afledte relationer (Beskrivelse af 
relationer) 

Observation: For alle afledte relationer gælder det, at det skal sikres, at alle adres-
serelevante administrative inddelinger er tilgængelige på et hvert 
tidspunkt.  Det skal således teknisk sikres at de afledte relationer til 
andre registre (spatial søgning) til en hver tid kan udstilles (evt. vha. 
en cache-mekanisme). 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Dette kræver en uddybning, hvad er det der ønskes opnået? 

• Adressen indeholder et adressepunkt 
• De afledte relationer indeholder et areal 

Er det ønskede mål at alle adressepunkter til enhver tid skal kunne 
placeres i et relateret areal? 

- I såfald er det et krav til de relaterede systemer at arealerne 
for en given relationstype, eks. sogne, aldrig har ”huller” i 
forhold til ”hele landet”. 

Men er dette ikke uhensigtsmæssigt, bør de relaterede systemer ikke 
eje arealerne og selv råde over dem. Hvis et areal nedlægges, sendes 
en hændelse, som Adresseregisteret kan abonnere på og derved selv 
rette implicerede adressepunkter? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   48. Afsnitsreference: 4.1 Overblik (Informationsmodel – 
Sagsreference) 

Observation: I forbindelse med ajourføring af adressedata, er det ofte nødvendigt 
at samle ændringerne, eller hæfte dem på eksisterende sager. Sagsre-
ferencebegrebet anvendes til dette formål. Til en sagsreference kan 
der knyttes sagsreferencegenstande, som er versioner af adresseob-
jekter der skal ajourføres. Ved opret og nedlæg, vil sagsreferencegen-
standen kun kunne tilknyttes et enkelt adresseregisterobjekt, hvor-
imod der ved ændringer kan tillknyttes to adresseregisterobjekter af 
samme type; den oprindelige version og den nye udgave af adresse-
registerobjektet. 
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Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Hvis jeg forstår dette korrekt, vil der også oprettes sager på ændrin-
ger og korrektioner af adresse i status ”Gældende” og status ”God-
kendt”. 

De ændrede/foreslået elementer oprettes som versioner.  

Hvordan kender man, i databasen, forskel på det gældende element 
og disse (måske) kommende ændringer? 

Skal der være en ekstra status til denne type data? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

5.9 Fra Løsningsarkitekturens Bilag C: Processer 

 

ID:   49. Afsnitsreference: 2.2 Grunddata 

Observation: Ændringer af processer i forhold til beskrivelsen i Målarkitekturen. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Jf. Målarkitekturens afsnit 2.4: 
Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem det der leveres af 
den enkelte aftalepartner og den samlede målarkitektur. Derfor skal 
der for de væsentligste løsningselementer omkring grunddata udar-
bejdes en løsningsarkitektur, som sammenholdes med målarkitektu-
ren og kvalitetssikres hos de øvrige aftalepartnere. 
Bliver der i den forbindelse behov for justeringer af den fælles målar-
kitektur, skal dette ske i en åben proces håndteret af delprogrammets 
projektlederforum med støtte fra sekretariatet. 
Med andre ord så skal målarkitekturen – når denne er godkendt af 
styregruppen – underkastes en governance model styret af projektle-
derforum. 
Det er vigtigt målarkitekturen følges og at dokumentet aktivt anven-
des som styringsredskab undervejs i delprogrammet. 

 

Skal Målarkitekturen opdateres ? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   50. Afsnitsreference: 3. Grunddata processer 

Observation: Processerne i ovennævnte hovedprocesser skal alle understøttes af 
Adresseregisteret. Den sidste hovedproces, Distribution af adresse-
grunddata, beskrives ikke i dette dokument da udstilling af adresse-
grunddata af projektet Adressetjenester. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Løsningsarkitekturen kan ikke reviewes som et samlet hele, uden 
Projekt Adressetjenester. 

Udstilling af hændelser kan ikke helt fjernes fra hovedprojektet, da 
hændelserne skal genereres, der hvor data skifter tilstand/indhold. 
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Hændelser er kun nævnt i Bilag A, med en liste over hvilke hændelser 
der udstilles – men hvor genereres de? 

 

Adressetjenester projektet behandler ikke generering af hændelser, 
blot selve infrastrukturen omkring afsendelse af hændelser til data-
fordeleren. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   51. Afsnitsreference: 3.1 Fastsættelse af ny adresse 

Observation: GD2 Adresse-supplering (i en periode) 
I den periode hvor adressesuppleringsprojektet kører vil processen 
kunne initieres af deltagere i taskforcen. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Hvad er/omhandler adressesuppleringsprojektet? 

(kvalitetssikring/bedre datakvalitet) 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   52. Afsnitsreference: 3.1.1 Aktivitetsbeskrivelser (Fastsæt-
telse af ny adresse) 

3.3 Nedlæggelse af adresse 

3.3.1 Aktivitetsbeskrivelser (Nedlæg-
gelse af adresse) 

Observation: Fastsæt adresser 
Af diagrammet fremgår det at en mulighed er at nedlægge/henlægge 
adressen. 
Samt tilhørende beskrivelser. 
Nedlæggelse af adresse 
Målarkitekturens proces Nedlæggelse af adresse beskriver de aktivi-
teter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i 
forbindelse med nedlæggelse af en adresse i adresseregisteret. Pro-
cesdiagrammet detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal 
gennemløbes for at nedlægge en adresse. 
Inden en adresse kan nedlægges skal det undersøges hvorvidt der er 
registreret ophold på adressen. Hvis der er registreret ophold kan 
adressen ikke nedlægges. I så tilfælde må adressemyndigheden tage 
kontakt til den folkeregistreringsansvarlige i kommunen.  

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Skal processen omkring nedlæggelse/henlæggelse ikke udvides med 
logik omkring kontrol af anvendes af adressen hos CPR og BBR ? 

Jf. Beskrivelserne i Løsningsarkitekturens hoveddokument, må en 
adresse ikke nedlægges, hvis CPR har registret ophold på adressen 
eller BBR har anvendt den som adgangsadresse. 

Af processen til Nedlæggelse af adresse, fremgår kun CPR restriktio-
nen. Begge restriktioner fremgår dog af Aktivitetsbeskrivelsen til 
Forbered nedlæggelse af adresse 
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Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   53. Afsnitsreference: 3.3.1 Aktivitetsbeskrivelser (Nedlæg-
gelse af adresse) 

Observation: Nedlæg adresse og nedlæg evt. Adgangspunkt 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Adresse og adgangspunkt er andre steder håndteret som 2 størrelser. 

Hvis en adresse er Forberedt til nedlæggelse er det så ensbetydende 
med at Adressepunktet også kan nedlægges? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   54. Afsnitsreference: Aktivitetsbeskrivelser: 

3.4 Behandling af indberetning om fejl 
i vejnavn/adresse 

3.5 Fastsættelse af nyt supplerende 
bynavn 

3.6 Ændring af eksisterende supple-
rende bynavn 

3.7 Fastsættelse af ny navngiven vej 

3.8 Ændring af eksisterende navngiven 
vej 

3.9 Nedlæggelse af navngiven vej 

3.10 Reservation af vejnavn 

3.11 Reservation af husnummerinter-
val 

3.13 Behandling af klage over adres-
semyndigheds afgørelse 

3.15 Håndtering af vejpunkt hvis 
vejmidte ændres 

3.16 Håndtering af adgangspunkt hvis 
bygningspunkt/geokodning ændres 

Observation: Start- og slutbetingelser 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Skal alle start- og slutbetingelser ikke være beskrevet? 

Svar / 

Afklaring: 
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ID:   55. Afsnitsreference: 3.17 Håndtering af matrikel-
sags(?)hændelser 

Observation: Beskrivelse mangler 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Skal beskrives. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   56. Afsnitsreference: 4.1.1 Registreringsfunktionalitet (Use 
cases) 

Observation: Forbered nedlæggelse af adresse 
Aktøren skal have mulighed for at tjekke om der er registreret dansk 
ophold på adressen i CPR. Hvis ikke låses adressen hos CPR. Hvis der 
er registreret ophold på adressen i CPR, så afbrydes use casen og CPR 
adviseres. 
Der tjekkes i BBR om der er koblet enheder, bygninger, tekniske an-
læg til adressen. Hvis der er, så afbrydes use casen og BBR adviseres. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Hvad skal CPR/BBR adviseres om? 

Skal de flytte personer/bygninger til en anden adresse? 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   57. Afsnitsreference: 4.1.1 Registreringsfunktionalitet (Use 
cases) 

4.1.2 Dialogfunktionalitet (Use cases) 

4.1.3 Konfigurationsfunktionalitet (Use 
cases) 

Observation: Vis sagsreference 
Opret/besvar replik 
Opsæt modtagelse af adressebehov 
Services 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Ingen services/serviceoperationer identificeret. 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   58. Afsnitsreference: 4.1 Usecases 

 

Observation: Identificerede serviceoperationer 
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Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Eksterne serviceoperationer under de forskellige use cases stemmer 
ikke overens med de i bilag A definerede services fra andre grundda-
tasystemer. 

Følgende service operation mangler i Løsningsarkitekturen bilag A: 

CPR: 

• Lås adresse i CPR 
BBR: 

• Kobl enhed til adresse (er formentlig operation: Ret BBR ko-
ordinater fra BBR løsningsarkitekturens bilag A) 

Internt i Adresseregisteret 

• Kobl adgangspunkt til BBR-bygning (er formentlig operatio-
nen: Kobl adgangspunkt til bygning) 

• Opdater inddeling for supplerende bynavn 
• Opret inddeling for supplerende bynavn 
• Opdater fejlmelding 

Ukendt: 

• Dan sagsmateriale (BBR Løsningsarkitekturens bilag A har en 
Opret BBR sag) 

• Indmeld postnummerændring 

Svar / 

Afklaring: 

 

 

ID:   59. Afsnitsreference: 4.2.16 Håndtering af adgangspunkt 
hvis bygning/geokodning ændres 

4.2.17 Håndtering af matrikel-
sags(?)hændelser 

Observation: Diagram. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Diagrammer mangler. 

Svar / Afklaring:  
 

ID:   60. Afsnitsreference: Use cases: 

5.1 Registreringsfunktionalitet (Adres-
seklient 1.0) 

5.2 Dialogfunktionalitet (Dialogklient 
1.0)  

Observation: Følgende use case skal etableres for at understøtte adressesupplerin-
gen. Use cases er ikke beskrevet her, det gøres i adressesupplerings-
projektet. 

Spørgsmål / 

Bemærkning: 

Dette review har ikke set på beskrivelser og løsningsarkitektur for 
adressesuppleringsprojektet. 

Svar / Afklaring:  
 


