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GD1 Ejendomsprogrammet 2013-2014 

• Udarbejdelse af kommunikationsplan inkl. opstart 
af interessentforum 

• Godkendelsen af kvalitetssikret løsningsarkitektur 
for de tre projekter: GD1.a Matriklens udvidelse, 
GD1.b Udvidelse af BBR og GD1.c Ny 
Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen 

• Udarbejdelse af arkitektur for geokodning af 
bygninger 

• Udarbejdelse af komponenter til geokodning 

• Revidering af implementeringsplan under 
hensyntagen til Datafordelerens nye tidsplan 

 



GD2 Adresseprogrammet 2013-2014 

• Godkendelse af en samlet teststrategi og en samlet 
datavask-strategi for delprogrammet 

• Etablering af brugerforum i form af Dansk 
Adresseforum  

• Revidering af implementeringsplan under 
hensyntagen til Datafordelerens nye tidsplan 

• Stednavnesystem og system til administrative 
inddelinger idriftsat (SDSYS) 

• Idriftsættelse af 1 version af delprogrammets 
adressetjenester (AWS 4.0) 

• Analyse og plan for supplerende adresser og 
tilhørende it-støtte (Adresseklient og dialogklient 
1.0)  



GD3 Vanddataprogrammet 2013-2014 

• Beslutning om et fællesoffentligt grunddatasæt om 
vandløb og søer for vandforvaltning og 
klimatilpasning, herunder governance, 
systemunderstøttelse samt dataetablering og 
vedligeholdelse 

• Etablering af en service, som giver myndighederne 
adgang til løbende at vedligeholde grunddata om 
vandløb og søer (indledningsvis i pilot) 

• Forslag til hvordan eksisterende lovgivning på 
vandløbsområdet evt. kan justeres, så 
grunddatasættet for vandløb og søer lægges til 
grund for effektiv forvaltning 

• Forslag til en fællesoffentlig hydrologisk 
højdemodel baseret på bl.a. grunddatasættet for 
vandløb og søer 



GD4 Geodataprogrammet 2013-2014 

• FOT-danmarks bestyrelsens vedtagelse af ny 
forretningsmodel for FOT, september 2013  

• ØA-2014 aftale om ny struktur for FOT-
samarbejdet, oktober 2014 

• Godkendt udbudsmateriale til indkøb af data til 
DHM (ultimo august 2013) 

• Underskrevet kontrakt med leverandør (medio 
november 2013) 

• Første levering af data til DHM (ultimo marts 2014) 



GD5 Analyse af personregistrering 2013-2014 

• Aftale om mere effektiv grundregistrering af 
personer i efteråret/vinteren 2013 

• Videre opgaver i forlængelse af aftalen 



GD6 Erhvervsdataprogrammet 2013-2014 

• Registrering af virksomheder med under 50.000 kr. 
i omsætning 

• Registrering af udenlandske virksomheder med 
pligter efter dansk lovgivning 

• Ny opgørelse af antal ansatte i CVR 

 



GD7a Datafordeler 2013-2014 

• Effektiv og korrekt 
konkurrencebaseret dialog 

• Kontrakt i maj 2014 og 
gennemførsel af afklaring 

• Operatøraftale med GST 

• Migreringsaftaler med GST, MBBL, 
CPR og CVR 

• Implementeringsanalyser på GD1 
og GD2 i efteråret 

• Forelæggelse for FIU 

 

 



GD7b Fælles vilkår 2013-2014 

• Håndtering af personfølsomme 
oplysninger, særligt OIS 

 

 

 



GD7c Datamodel 2013-2014 

• Modelleringskoncept version 1.0 

• Valg og opsætning af 
modelleringsværktøj 

• Ibrugtagning af modellering i 
delprogrammerne 

• Informationsmodel og afledt 
begrebsmodel 

• Udstillingsplatform 

• Metode og værktøj til automatisk 
generering af skemaer 

• Governanceaftale og 
versioneringsregler 

 

 



GD7d Ibrugtagning 2013-2014 

• Gevinstrealiseringsstrategi 

• Kommunikationsstrategi og –plan 
for grunddata 

• Dokumentationsstrategi og –plan 
for grunddata 

 

 



Programstyring 2013-2014 

• Fortsat effektiv betjening af 
bestyrelsen 

• Fortsat understøttelse af 
koordinationsforum 

• Håndtering af anbefalinger fra IT-
projektrådet 

• Halvårlig risikovurdering af 
grunddataprogrammet 

• Afrapportering til ØU, KL og DR 

• Beslutningsgrundlag for 
autoritativt myndighedsregister 

 

 


