
GD1 Ændringslog pr. 7 juni 2016 Nye / Under behandling

ID Status*
Dato for 

indlevering
Foreslagsstiller

Baselinet dokument, der 

skal ændres (version)
Problem Ændringsønske

 Hvilke andre 

projekter/delprogrammer 

påvirkes af ændring - og er 

konsekvens afstemt med dem?

Konsekvens af ændring for 

tidsplan, økonomi, kvalitet samt 

hvilke nye risici og emner 

ændringen medfører

Ændring håndteres 

inden (dato) 

Kommunikation – hvem 

bør informeres om 

ændringen og hvem har 

ansvaret for det

 Forslag til proces for 

håndtering af 

ændringsønsket

Eskaleringsniveau (PL, PF, 

SG, PK, GDB)

Tovholder på 

eskalerings-

proces

Dato for behandling og 

henvisning til 

beslutningssted

dokumentation som 

ændres 

Dato for ændret 

dokumentation & 

initialer på udførende

Gældende version af 

dokumentation efter 

ændring

Høringsmateri

ale

17 Anmodning 02-06-2016 GST, 

Ejerfortegnelsen

DLS 1.13 Fejl i json filer konstateret af KMD: 

- Valutakode fejlagtigt angivet som integer i 

stedet for string.

- Enumeration for Forretningsproces i json 

stemmer ikke overens med 

udstillingsmodel og data

De beskrevne fejl rettes. Ingen. Fejlrettelserne ændrer ikke 

ved forretningsbeskrivelsen.

- 42524 Datafordeleren 

informerer om nye 

DLS'er, når de bliver 

tilgængelige.

Godkendes uden høring, 

da det er intern 

fejlrettelse.

16 Anmodning 1.juni 2016 Henrik Grønbæk, 

KOMBIT

DLS v.1.0 samt 

forretningsbeskrivelse 

(UHA) for BBR, der ligger til 

grund for DLS 1.0

Efter mere end et halv års udviklingstid på 

BBR 2.0 følger DLS 1.0 ikke længere den 

interne datamodel. Data kan således ikke 

længere udstilles. Konkrete eksempler er 

udstilling af relationer til MU samt BBR Sag. 

I begge tilfælde kræves DLS 2.0.

Den interne datamodel skal kunne 

relateres til udstillingsmodellen en-til-

en. Dette ønske opfyldes med DLS 2.0. 

For detaljer henvises til vedhæftede 

bilag 22 fra dataleverancen. Under 

hovedoverskrift "model" kan  detaljer 

findes. 

Alle og det har været 

kommunikeret mundligt i mange 

sammenhænge

BBR 2.0 kan ikke udstille data i 

henhold til DLS 1.0, så denne 

ændring er nødvendig.

Haster men senest 

integrationstesten

Alle En generel orientering og 

IKKE en høring, idet 

ændringen er nødvendig.
DLS bilag 22. 

Opdateret 

forretningsbes

krivelse

15 Godkendt 25-05-2016 Halfdan Reschat - 

Netcompany

DLS for BBr og DAR

sammenligninger af ID sker ud fra "id" 

attributter og ikke "id_lokalId" felter. Dette 

skal ændres, således at output og input 

stemmer overens med data - som benytter 

ID'er uden namespace. Der skal ændres for 

både joins og for opslag med "id" (@id) 

parameteren, så der alle disse steder 

benyttes "X.id_lokalId" i stedet for "X.id".

Opdatering af tjenestelogik med "X.id" 

ændres til "X.id_lokalId"

Det eneste der er ændret, er 

tjeneste SQL logik, som GD1 

eller GD2 ikke har kigget på før.  

Dette er blot en fejlrettelse, 

som, hvis den ikke rettes, så 

virker tjenesterne ikke som 

defineret og kan dermed ikke 

bruges.

Intet ved brugen af tjenesterne 

har ændret sig i denne 

forbindelse.

Ingen eksterne konsekvenser 1. juni 2016
Indføres i GD1 

ændringslog

Ændring foretages i DLS, 

opdateret DLS afleveres 

til GD7

PL aslen - sdfe 1. juni 2016 DLS for BBR og DAR _ _ _

14

Anmodning 25-01-2016

Peter Lindbo 

Larsen, 

Styrelsen for 

Dataforsyning 

og 

effektivisering

GD1, milepælsplan 

version 3.0

M16

(Ejerfortegnelsen

implementeret) ligger pt. før

M17 (Matriklen (BPFG) og BBR

2.0 implementeret). Dette giver

ikke mening, da

Ejerfortegnelsen kun

konverterer ejerskab for

ejendomme med BFE-nr.

KL/Kombit har ønsket at få 

tilbagekonverteringen af grunddata til 

ESR inkluderet i 

implementeringsplanen. Desuden har 

Kombit besluttet at implementere BFE-

nummer i ESR. Dette giver mulighed for 

at anvende ESR som krydsreference 

imellem BFE-nummer og ESR’s 

ejendomsnummer i forbindelse med 

implementeringen af BFE nummer i 

Ejerfortegnelsen og BBR.

Milepælene 15 - 19 justeres der 

indføres to nye milepæle 15a og 

15b

Projekterne i GD1 deltager i 

behandlingen af 

ændringsanmodningen

Der justeres i milepælene. Og 

tilføjes to milepæle 

Implementeringsdatoen for GD1 

fastholdes. 

Implementeringsplanen for GD1 

skal efterfølgende opdateres

19. maj2016
GD1 styregruppe og 

Projektforum

Forslag til revideret 

milepælsplan 

behandles i GD1 

projektforum og 

styregruppe

SG ASLEN- SDFE
Behandles i GD1  PF 

og GD1 STG
Milepælsplan v. 3.0

25.5.2016 ASLEN-

SDFE

GD1 milepælsplan v. 

4.0

GD1 

milepælsplan 

v. 4.0

13 Godkendt

28.april ERST-GisFab ERST DLS versin 1.4.

Hændelsesdokumentet for DL4 opfylder 

ikke Ejerfortegnelsens behov
ERST ønsker at tilrette dokumentet

Ejerfortegnelsen. Ja, 

henvendelsen kommer fra 

Ejerfortegnelsen, da den 

nuværende ikke lever op til alle 

deres forretningsmæssige behov

Der kan være dele af 

snitfladetesten, der ikke kan 

testes før der er tilrettet ift. den 

nye version, hvorfor 

anmodningen bedes behandles 

hurtigst muligt

01.05.2016

Klaus Kjær Hansen, 

GST, Jakob Schou, 

SDFE (+KMD). ERST 

(Gisla Soltau Faber og 

Morten Okholm) har 

ansvaret for dette Håndteres pr. mail.

PF Ale - SDFE
Skriftlig høring i GD1 

PF
ERST DLS v. 1.4 _ _ _

12 Godkendt

25-01-2015

Klaus Kjær 

Hansen, 

Geodatastyrelsen DLS v. 1.4

Den nuværende DLS (1.4) afspejler ikke den 

nyeste udstillingsmodel (1.2.1), som 

Ejerfortegnelsens interne datamodel er i 

overensstemmelse med. Det vil være meget 

hensigtsmæssigt at der bliver rettet op på 

dette hurtigst muligt af hensyn til den 

snarligt kommende datafordeler test 

herunder levering af ESR-konverterede 

prøvedata til Datafordeleren i stedet for de 

nuværende dummy-data.

1. DLS skal opdateres i 

overensstemmelse med ny 

udstillingsmodel (v. 1.2.1).

2. CVR-nr skal tilføjes tværgående 

services efter ønske fra KOMBIT

MU og KOMBIT orienteres. Ikke afklaret endeligt. ASAP

Alle anvendere af 

Ejerfortegnelsens 

services og hændelser.

Indenfor 

grunddataprogrammet 

er det KOMBIT og MU. 

(Hvem har ansvaret for 

kommunikation til 

anvendere udenfor 

grunddataprogrammet? 

Er det ikke GD1?)

Godkendelse ASAP PF ASLEN
PF den 26.1.2016

+ skriftlig høring
Ingen Ingen Ingen Ingen

11 Godkendt

18.01.2016 KSK-BBR Intet

Som et naturligt led i udviklingen af BBR 

2.0 er der sket en række opdateringer af 

BBR’s datamodel siden aflevering af DLS 

1.0. GD7's sprintplan for BBR 2.0's 

implementering på DAF, giver ikke 

mulighed for, at BBR kan blive 

implementeret pba. en opdateret DLS - 

uden et væsentligt merarbejde for 

GD7's leverandør. En af de manglende 

opdateringer vil have tværgående 

betydning da det ikke er muligt på DAF, 

at have flere BFE-ere tilknyttet en 

enhed. Sammenlægning af 

ejerlejlighedsenheder kan ikke testes på 

DAF før der er foretaget en opdatering 

af BBR's DLS. 

Tværgående test af sammenlægning af 

ejerlejligheder skal ske uden om DAF, 

og via de udstillingsservices som BBR 

stiller tilrådighed til brug for 

ajourføring af data. 

Testprojektet påvirkes da en test 

vedrørende sammenlægning af 

ejerlejligheder skal gå udenom 

DAF. Konsekvensen er endnu ikke 

afstemt med testprojektet men 

forventes ikke at være 

nævneværdig.

Ændringsanmodningen har ikke 

nævneværdige konsekvenser. 26.1.2016 PF1

BBR projektet orienterer 

testprojektet, og 

ændringsanmodningen 

behandles i PF.

PF ASLEN PF den 26.1.2016 Ingen Ingen Ingen Ingen

Del 1. Udfyldes af forelsagsstiller Del 2. udfyldes af programsekretariatet



10 Godkendt 17-08-2015 MIM/THJ-Test MS projectplan Registerprojekterne har ikke leveret 

forretningsmæsige servicebeskrivelser 

og hændelsesbeskeder i rette kvalitet 

og til deadline den 7. august. 

Arbejdspakker vedr. QA af 

registerprojekternes 

forretningsmæssige specifikationer 

(services, hændelser, datamodel) 

udskydes til den 26. august. 

Deadline for reviewkommentarer 

Registerprojekterne er berørt og 

ny tidsplan er afstemt med GD1 

registerprojekter og DAR. 

Registerprojekter må 

nedprioritere andre opgaver

18-08-2015 GD1 & GD2 

Projektforum

PL ALE PL den 18/9-2015 MS projectplan 25-08-2015 - THJ 25-08-2015 25-08-2015

9 Godkendt 22-05-2015 Leif Hernø-GD7 GD1 milepælsplan v2.1.3

GD7 har forelagt en korrektionsplan for 

datafordeleren, som blev godkendt af 

Grunddatabestyrelsen den 22. maj 2015. 

Korrektionsplanen betyder, at 

dobbeltdriften i GD1 starter 4 måneder 

senere end planlagt i GD1 

implementeringsplan (v2.1). Desuden skal 

alle registerprojekterne skal aflevere DLSer 

den 2. oktober 2015 og snitfladetesten og 

øvrige milepæle herefter udskydes 4 

måneder.

GD1s milepælsplan tilpasses den nye 

korrektionsplan jf. forslag til ny 

milepælsplan v2.2: Snitfladetesten og 

øvrige milepæle udskydes med 4 

måneder.

Alle projekter i GD1 undtagen 

lovprojektet. 

BBR Tidsplanen i udbudsmaterialet 

for BBR 2.0 skal korrigeres - 

herunder bodsbelagte milepæle - 

 hvilket vil ske sammen med 

leverandøren i afklaringsfasen. 

Økonomiske konsekvenser af ny 

tidsplan vil blive klarlagt her, og der 

forventes er endeligt overblik 

september 2015. 26-06-2015 Alle interessenter i GD1

Godkendelse i SG 25/6-

2015 SG PLL/ALE Milepælsplan v. 2.1.3

8 Godkendt 22-05-2015 KSK-BBR GD2 milepælsplan v2.1.3

Processen for tilbudsevaluering for BBR 2.0 

er trukket ud. Beslutningen om tildeling af 

kontrakten offentligøres nu den 2. juli 

2015, hvilket har konsekvens for milepæl 

4A, "Udviklingskontrakt  i forhold til BBR". 

Øvrige milepæle i milepælsplanen bliver 

ikke påvirket

Milepæl 4A "Udviklingskontrakt i 

forhold til BBR" udskydes til 21. juli 

2015

Ingen konsekvenser for GD1's 

projekter Ingen eksterne konsekvenser 26-06-2015 Alle interessenter i GD1

Godkendelse i SG 25/6-

2015 SG PLL/ALE Milepælsplan v. 2.1.3

7 Godkendt 13-05-2015 KLHAN - GST GD1_Milepælsplan v.2.13.

Indgåelse af kontrakt med leverandør for 

EF udskydes pga. af fornyet 

prækvalifikationsvurdering  , hvilket har 

konsekvenser for milepæl 4 

"Udviklingskontrakt ift. Ejerfortegnelse og 

BBR"

”Milepæl 4 "Udviklingskontrakt i 

forhold til Ejerfortegnelse og BBR" 

opdeles i hhv. Milepæl 4a 

”Udviklingskontrakt i forhold til 

Ejerfortegnelsen” og Milepæl 4b 

”Udviklingskontrakt i forhold til BBR”. 

Milepæl 4a udskydes fra den 3. juli 

2015. til den 15. juli 2015.” - - - -

Tages op som et generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum. SG PLL/ALE SG 19.5.2015 Milepælsplan v. 2.0 ALE 20-05-2015 Milepælsplan v. 2.1

Milepælsplan 

v. 2.1

6 Anmodning 18-03-2015 Leif Hernø-GD7 GD1 Imp.plan v2.0

DAF har meddelt af implementering af 

hændelse på DAF først sker 31.12.2015

Hændelser implementeres på 

Datafordeleren hurtigst muligt og 

senest den 31. 12. 2015 (Status for 

milepælen i den kommende 

korretionsplan for datafordeleren 

kendes pt. ikke) ?

5 Godkendt 16-03-2015 KSK-BBR

DAR 

Arbejdspakkedokument

På grund af manglende ressourcer er det 

ikke muligt at færdiggøre 

Løsningsarkitekturen før BBR skal i udbud. 

Hvilket betyder at GD1 (og GD2) ikke kan 

kommentere på materialet før udbuddet

Arbejdspakke 41.1 afslutning udskydes 

til den 27. april - 14 dage efter 

færddiggørelse af udbudsmaterialet til 

BBR. 

Hensigten med review af 

løsningsarkitekturen hos GD1/2 

inden udbudsmaterialets 

færdiggørelse var at sikre at LA, og 

dermed også udbudsmaterialet, 

understøtter aftalte tværgående 

afhængigheder. Der er ikke nogen 

direkte påvirkning af eksterne 

projekter. Konsekvenser er afstemt 

med GD1og GD2. 

Der er risiko for at udbudsmaterialet 

ikke til fulde understøtter eksterne 

afhængigheder. Hvilket kan have en 

konsekvens for økonomien da evt. 

ændringer til BBR vil skulle 

håndteres som ændringer overfor 

leverandøren.

Ændringen er 

indtruffet Styregruppen (GD1)

Tages op som et generelt 

orienteringspunkt i 

projektforum.

PF ALE 9.4.2015 …… …… …… ……

4 godkendt 04-03-2015 KSK-BBR Milepælsplan v2.0

Udsendelse af udbudsmateriale for BBR 

udskydes, hvilket har konsekvenser for 

milepæl 2  ”BBR og Ejerfortegnelse klar til 

udbud" 

Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar 

til udbud" udskydes fra den 6. marts 

2015  til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser 

Der er ingen eksterne konsekvenser. 

Den samlede tid til gennemførsel af 

udbud afkortes men PL - MBBL 

vurderer, at udbudstiden stadig er 

tilstrækkelig, og at milepæl 4 

"Udviklingskontrakt ift. 

Ejerfortegnelse og BBR" ikke er 

truet. 19.3.2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG ALE 19.3.2015 Milepælsplan v 2.0 ALE 30-03-2015 Milepælsplan v. 2.1
Milepælsplan 

v. 2.1

3 godkendt 14-01-2015

Jesper Nørgaard 

Andersen- EF Milepælsplan v2.0

Udsendelse af udbudsmaterialete for EF 

udskydes, hvilket har konsekvenser for 

milepæl 2  ”BBR og Ejerfortegnelse klar til 

udbud" 

Milepæl 2 BBR og Ejerfortegnelse klar 

til udbud" udskydes fra den 6. marts 

2015  til den 27. marts 2015. Ingen konsekvenser 

Der er ingen eksterne konsekvenser. 

Den samlede tid til gennemførsel af 

udbud afkortes men PL- EF vurderer, 

at udbudstiden stadig er 

tilstrækkelig, og at milepæl 4 

"Udviklingskontrakt ift. 

Ejerfortegnelse og BBR" ikke er 

truet. 27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG ALE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 2.0 ALE 30-03-2015 Milepælsplan v. 2.1
Milepælsplan 

v. 2.1

2 godkendt jan-15 Sara Bjerre - GD8 Milepælsplan v2.0

Den eksterne milepæle: GD8 Milepæl 1: 

Modelleringsregler, skabeloner mv. 

fastlagt. med frist den 1. januar 2015 er 

overskredet

Modelregler 1.1 godkendes 20. januar. 

Der udestår afklaring af om leverancen 

indeholder yderligere skabeloner

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang DAGI og Matriklens 

Udvidelse. 

Change management for 

modelregler mm. er ikke fastlagt. 

Leverancen skal følges op ad dette. 

Evalueringen af DAGI's indgåelse af 

DLS inkl. godkendelse af Datamodel 

må lægges til for om leverencen af 

skabeloner er fuldstændig.
27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG KE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

Milepælsplan v 2.0 ALE 30-03-2015
MS projectplan pr. 31-

03.2015

MS projectplan 

pr. 31-03.2015

1 godkendt 14-01-2015 Leif Hernø-GD7 Milepælsplan v2.0

Den eksterne milepæle: GD7 - Milepæl 1: 

"Skabeloner og specifikationskrav fastlagt" 

med frist den 1. januar 2015 er overskrevet

milepælen opdeles i tre delleverancer:                                       

Del 1: 19/12 2014 - DLS skabelon der 

indeholder Datamodel, Opdatering og 

Synkronisering (”Data ind i 

datafordeleren”)

Del 2: 16/1 2015 - DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. 

Tjenestespecifikationer (”Data ud af 

data-fordeleren”) 

Del 3: 6/2 2015- DLS skabelon 

opdateret med bilag vedr. hændelser 

og sikkerhed, samt WSDL snit-flader

GD1 & GD2s registerprojekter i 

første omgang Matriklens 

Udvidelse. 

MU har tilkendegivet, at der ikke 

er obstruerende konsekvenser 

sålænge nye milepæle 

overholdes. 

27-01-2015

Projektforum-

programledelsen ingen

SG KE

27-01-2015. Referat af 

styregruppemødet 27-

01-2015 

MS projectplan 

opdateres
ALE 30-03-2015

MS projectplan pr. 31-

03.2015

MS projectplan 

pr. 31-03.2015

*Status: Anmodning, Behandles, godkendt, afvist, udskudt


