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1. Indledning          

1.1 Projektets anledning og baggrund 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er der under fokusområdet ”fælles 
grunddata for alle myndigheder” formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendoms- 
og bygningsdata samt adressedata:  

• Initiativ 10.2a ”Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata”, samt  

• Initiativ 10.2b om ”Genbrug af adressedata”.  

Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til 
ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på 
processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: 

Dokumentet vil sammen med dokumentet ”10 2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata – 
Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer” udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 
2 – Kvalificering af business case”. 

1.2 Proces 
Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 5. september til 2. 
december 2011. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 

 1. workshop afholdt fredag den 9. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Gennemgang af nuværende systemarkitektur begrebsmodel samt udkast til fremtidig 
begrebsmodel. 
Deltagere: KL, KOMBIT, Økonomistyrelsen, ØEM, Kort- og Matrikelstyrelsen samt 
Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

 2. workshop afholdt tirsdag den 13. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Bearbejdning af initiativets tiltag med at samle grunddata i tre autoritative registre. 
Deltagere: KL, KOMBIT, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

 3. workshop afholdt torsdag den15. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Udarbejdelse af forslag til sikring af en entydig sammenhæng mellem de forskellige 
måder, hvorpå de autoritative registre sammensætter og betegner fast ejendom. 
Deltagere: KL, KOMBIT, Økonomistyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 

 4. workshop afholdt fredag den 14. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Opsamling på begrebsmodel og nuværende løsningsarkitektur samt udarbejdelse af 
forslag til fremadrettet løsningsarkitektur. 
Deltagere: KL, KOMBIT, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

 5. workshop afholdt tirsdag den 18. oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Udarbejdelse af forslag til distribution af grunddata fra de autoritative registre – 
herunder identifikation af de services der skal stilles til rådighed 
Deltagere: KL, KOMBIT, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
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 6. workshop afholdt tirsdag den 25 oktober 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Gennemgang af hovedelementerne i en it-infrastruktur, der skal være med til at forenkle 
og billiggøre processen med geokodning af bygninger i kommunerne. 
Deltagere: KL, KOMBIT, SKAT, FOT, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 

 7. workshop afholdt torsdag den 8 december 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Gennemgang af arbejdspakke 7 og kvalitetssikring af hovedkonklusioner heri. 
Deltagere: KL, KOMBIT, SKAT, Kort- og Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og 
Byggestyrelsen 

Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle 
koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

1.3 Metode 
Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor 
effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. 

De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af 
relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model:  
I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende system-
understøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). 
Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende 
systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop.  
På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. 

Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet ”Metode Spor 1 - Genbrug af data”. 

1.4 Læsevejledning 
Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hvert af nedenstående hovedområder: 

 Forretnings- og it-principper. 

 Begrebsmodel 

 Overordnet løsningsarkitektur 

 Geokodning og arealharmonisering 

 Datafordelingsservices 

 Totaloversigt over Infrastrukturforbedringer samlet for alle arbejdspakkerne 

 Totaloversigt over grunddataforbedringer for alle arbejdspakkerne 

 Infrastrukturgevinster 
 
De enkelte elementer er opstillet i tabelform, hvor der er anvendt følgende nummerering: 
<type>.<pakke>.<nummer>, hvor 

•  <type> angiver Gevinster (G), Infrastrukturforbedringer (I), Grunddataforbedringer (D)  

• <pakke> angiver arbejdspakkenummer og 

• <nummer> er en fortløbende nummerering inden for type og pakke. 

Henvisning til delprocesnumrene findes kun i tabellerne i de enkelte procesarbejdspakker 
sammen med procespakkedokumentationen. 



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 7 - Infrastruktur 

 

 
 

 - 6 af 46 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

2. Forretnings- og it-principper 

2.1 Forretningsprincipper 

I arbejdet med de fremtidige arbejdsprocesser (arbejdspakke 1 til 5) er der identificeret 8 
forretningsprincipper, som løsningsarkitekturen skal bygges på. Det drejer sig om følgende: 
 

Forretningsprincipper for samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata 

FP1 Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær 
udstykninger/forandringer, ejerlejligheder og bygning på lejet grund) samt deres 
bestanddele sker ved kilden.  

FP2 Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen – både som en tidlig registrering i 
Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver 
ejendom ved et Bestemt Fast Ejendomsnummer (BFE-nr.). 

FP3 Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præ-
matriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og 
systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter 
”rundt i systemet”. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og 
Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. 

FP4 Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres for andre 
systemer gennem et automatisk advis fra Matriklen. 

FP5 Grundregistreringen af faste ejendomme – hvilken ejendom i detaljer, der er tale om 
– udgår af tingbogen. Tinglysningsretten skal blot anvende et eksisterende BFE-nr. 

FP6 Foreløbig tinglysning af betinget skøde på en ejendom under tilblivelse skal ske med 
sikker identifikation (BFE-nr.) af ejendommen (stabil ident, som ikke senere skal 
ændres). 

FP7 For bygning på lejet grund og ejerlejlighed: 
Landinspektøren skal beskrive alle ejendommens bestanddele i forhold til BBR med 
entydig identifikation af alle relevante BBR-elementer. Denne beskrivelse skal være 
obligatorisk og en forudsætning for den endelige registrering i Matriklen. 

FP8 For jordstykker: 
Landinspektøren skal beskrive  evt. BBR-bygningers fremtidige matrikulære 
tilhørsforhold. Bygningerne identificeres entydigt i forhold til BBR.  
Desuden skal landinspektøren stiller forslag til evt. nye adgangsadresser med 
placering.  

FP9 Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på én gang og ved kilden med henblik 
på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse. 
I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører 
Ejerfortegnelsen. 



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 7 - Infrastruktur 

 

 
 

 - 7 af 46 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

Forretningsprincipper for samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata 

FP10 Informationer i relation til ejerskifte opbevares som strukturerede data i 
Ejerfortegnelsen. Grunddata skal være udstyret med en unik identifikation (UUID), 
status, metadata og historik. 

FP11 Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel  og 
andre  oplysninger, som er nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og 
SKAT (ejendomsværdiskat). 

FP12 Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke 
dokumenter ”rundt i systemet”. I stedet hentes aktuelle informationer i 
Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte 
delprocesser. 

 

2.2 It arkitektur principper 

Nedenstående it-arkitekturprincipper understøtter forretningsprincipperne. Tilsammen skal 
principperne afstikke rammerne for udvikling og tilpasning af it-løsninger til registrering og 
anvendelse af grunddata. 
Gennem arbejdet med genbrug af ejendoms- og bygningsdata er nedenstående 12 principper 
identificeret: 
 

It-arkitekturprincipper for samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata 

IP1 Data opdateres kun ét sted og tilgås ved kilden. 

Grunddata skal behandles som en fælles ressource. Opdateringer sker altid i 
grundregistret, således at det er de samme grunddata, som anvendes af alle.   
Skal være med til at understøtte, at ”borgere og virksomheder kun skal indberette 
oplysninger én gang”, og at den offentlige sagsbehandling i højere grad kan ske 
automatisk. 

Kopiregistre er tilladt, hvor det giver mening aht. en ældre systemstruktur, 
udfordringer med acceptable svartider etc. Kopiregistre skal være ”læsekopier” uden 
lokale ændringer af grunddata. 

IP2 Data i autoritative grundregistre skal respekteres. 

Oplysninger i grundregistre er de autoritative oplysninger og skal anvendes af alle 
myndigheder. Er der tvivl om kvaliteten eller rigtigheden af disse, rettes henvendelse 
til ejeren af disse grunddata frem for at data rettes i et lokalt register. 

IP3 Data skal være tilgængelige, når der er behov herfor. 

Grunddata skal være tilgængelige for alle og flyde frit og integreret med andre 
informationer på klart definerede og overskuelige måder Når et grunddataobjekt er 
registreret i et grundregister, skal dette være tilgængeligt for arbejdsgange i den 
samlede forvaltning og for offentligheden -  naturligvis begrænset af love og regler 
for fortrolighed, f.eks. vedrørende personfølsomme informationer.  
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It-arkitekturprincipper for samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata 

IP4 Ejendoms- og bygningsdata skal kunne sammenstilles på tværs af grundregistre. 

Ejendomsoplysninger fra forskellige grundregistre skal kunne samles til et sæt 
sammenhængende ejendomsoplysninger i forhold til en konkret kontekst. 

IP5 Datakvalitet og aktualitet skal være kendt. 

Anvendelse af grunddata på tværs af aktører kræver, at centrale egenskaber 
(kvalitet, præcision mv.) er kendte, beskrevne og udstillet.  
Man skal kunne indberette fejl og mangler ved grunddata enkelt og præcist til den 
myndighed, der har ansvar for disse og for at gennemføre opdateringen. 

IP6 Dataansvar skal være klart og gennemskueligt. 

Ansvaret for grunddatas forvaltning - herunder indsamling, opdatering, arkivering, 
udstilling, kvalitet m.m. - skal være tydeligt defineret. Kræver etablering af 
fællesoffentlige principper og konkrete aftaler for dataansvar ift. grunddata. 

IP7 Data skal være standardiseret og i et fælles sprog. 

Anvendelse og sammenstilling af ejendoms- og bygningsdata på tværs af forskellige 
grundregistre kræver et fælles begrebsapparat (sprog/termer/begrebsmodel) 
defineret i form af nogle velbeskrevne forretningsbegreber med angivelse af 
væsentlige informationer knyttet hertil og med en model over de væsentligste 
foretningsmæssige sammenhænge (relationer) mellem begreberne. 

IP8 Dataindsamling og produktion skal foregå digitalt. 

Grunddata skal være digitalt, således at det undgås  at sende dokumenter ”rundt i 
systemet”. I stedet hentes aktuelle grunddata digitalt i grundregistret, når der er 
behov herfor i de enkelte delprocesser. 

IP9 Data skal udstilles i en fælles infrastruktur. 

Effektiv anvendelse og sammenstilling af grunddata kræver at dette sker inden for en 
fælles infrastrukturramme – baseret på relevante nationale og internationale 
standarder for kommunikation, datastrukturer m.m. fra OIO, ISO, INSPIRE etc. 

IP10 Grunddata tilknyttes en entydig og stabil identifikation. 

Alle grunddata forsynes med en entydig og uforanderlig nøgle (eksempelvis af typen 
UUID). Hos en anvender af grunddata, skal det være muligt at ”nøjes” med at 
opbevare denne nøgle som reference i eget register. Det skal desuden være muligt at 
ændre den forretningsmæssige nøgle (eks. matrikelbetegnelse) uden at anvendere 
”mister” deres reference til de pågældende grunddata. 

IP11 Grunddata skal håndtere historik. 

Alle grunddata på skal være forsynet med historik, således at det er muligt altid at 
kunne få at vide, hvilke informationer der var registreret i grunddata på et givet 
tidspunkt for en given virkningsperiode. 

IP12 Ændring af status/livscyklus notificeres til andre systemer. 

Enhver betydelig forretningshændelse skal meddeles omverdenen, således at der kan 
ageres på den opståede situation i andre applikationer. 
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3. Begrebsmodel  

3.1 Nuværende ejendomsbegreber 

Der er i dag en meget kompleks sammenhæng mellem ejendomsdata i de tre primære 
statslige ejendomsregistre (matrikel, tingbog og vurdering). Årsagen hertil er, at de enkelte 
registre er skabt i en tid uden det store behov for en dynamisk dataudveksling mellem disse 
registre. Konsekvensen heraf er, at de tre registre anvender hver sit ejendomsbegreb og 
forskellige nøgler til identifikation af fast ejendom: 

 Matriklen anvender begrebet ”Samlet fast ejendom”, hvor den matrikulære 
ejendomsnøgle er matrikelbetegnelsen. 
Har til formål at identificere og geografisk stedfæste grundstykker/arealer på 
jordoverfladen, hvortil der kan stiftes ejendomsret og andre rettigheder. 
Samlet fast ejendom er et ejendomsretligt begreb. 
Samlet fast ejendom er defineret i udstykningsloven. 

 Tingbogen anvender begrebet ”Bestemt fast ejendom”, hvor nøglen er en 
matrikelbetegnelse evt. suppleret med et løbenummer ift. ejerlejligheder, bygninger på 
lejet grund m.m. 
Begrebet dækker Tinglysningens behov for identifikation og afgrænsning af ejendomme, 
hvorover der kan stiftes og registreres rettigheder.  
Bestemt fast ejendom er et ejendomsretligt begreb. 
Tinglysningsloven definerer ikke begrebet "Bestemt fast Ejendom” eksplicit, men 
beskriver mere generelt betingelserne for at tinglysning kan gennemføres. 
Tinglysningslovens brede tilgang til "Bestemt fast Ejendom” betyder, at begrebet ikke er 
endeligt afgrænset, idet begrebet kan udvides til at omfatte nye former for  fast 
ejendom, såfremt disse opfylder reglerne for tinglysning. 
"Bestemt fast Ejendom" har sit ophav i Tinglysningsloven. 

 Vurderingen anvender begrebet ”Vurderingsejendom” med det 10-cifrede 
kommunale ejendomsnummer som nøgle. 
Begrebet "Vurderingsejendom” anvendes af SKAT og en række andre myndigheder. 
Vurderingsejendom omfatter den økonomiske enhed, der skal undergives beskatning.  
Vurderingsejendom er et økonomisk funderet begreb. 
Vurderingsejendom har sit hjemmelsmæssige afsæt i ejendomsvurderingen og er juridisk 
hægtet op på vurderingsloven. 

 
I praksis betyder det, at det i en række situationer er svært at skabe entydighed og 
sammenhæng på tværs af ejendomsregistrene. Registrene anvender forskellige nøgler til 
identifikation af fast ejendom. Konkret betyder dette, at eksempelvis det samme jordstykke er 
registreret i tre forskellige registre, igennem tre forskellige systemer, og på tre forskellige 
systemmæssige platforme uden reel mulighed for umiddelbart at skabe et aktuelt samlende 
billede af registreringerne. 
I dag sker der dobbeltregistreringer af typen foreløbig og endelig version af matrikulære data. 
Desuden registreres oplysninger om ejerforholdene i såvel Tingbog som ESR. 
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Figur 1. Nuværende ejendomsbegreber. 

Udover at anvende forskellige ejendomsbegreber er udfordringen også, at der ikke er en 
entydig identifikation af de elementer, der indgår i ejendommen. 
Eksempelvis er der ingen sammenhæng mellem en tinglyst bygning på lejet grund (eTL) og en 
bygning på lejet grund ift. vurderingen (ESR). 
 

3.2 Hovedelementer i forandringen 

 

 

Figur 2. Forandring – Fælles ejendomsbegreb. 
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Et væsentligt element i den fremadrettede begrebsmodel er, at fast ejendom samles omkring 
begrebet ”Bestemt Fast Ejendom”, som fremadrettet vil indeholde de tre grundlægende 
ejendomsbegreber: 

 En samlet fast ejendom omfattende et eller flere matrikulerede arealer inkl. bygninger 
herpå med samme ejer. 

 En bestemt fast ejendom - i tingbogens forstand - men som er fysisk afgrænset.  
Det omfatter ejendomstyperne:  
- Bygning på lejet grund (en eller flere bygninger) opført på et matrikuleret areal 

med anden ejer end bygningen. 
- Ejerlejlighed.   

 Vurderingsejendom tilstræbes at være identisk med en af overstående ejendomme: 
Samlet fast ejendom, Bygning på lejet grund eller Ejerlejlighed. 

 
Indtil videre vil begrebet ”Vurderingsejendom” blive bibeholdt - dels aht. historiske 
vurderinger dels fordi den nuværende samvurdering af flere ejendomme ikke forventes 
afskaffet på kort sigt. 

Omkring bygning på lejet grund er der specialtilfælde, hvor der ligeledes vil være behov for 
begrebet ”Vurderingsejendom”. 
Eksempel: Hvis et parcelhus og en bygning med garage m.m. begge er opført som 
selvstændige bygninger på en lejet grund, vil der være tale om to selvstændige bygninger på 
lejet grund (med hvert sit BFE-nummer) – selvom det er samme ejer. Disse to bygninger vil 
fremover stadig blive vurderet som én vurderingsejendom. 
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3.3 Begrebsmodel (To-Be) 

Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope med de 
vigtigste relationer mellem disse. ”Hjælpebegreber” og relationer til brug for 
specialsituationer er ikke medtaget. Begreberne er illustreret i en fremtidig kontekst. 

 

Figur 3. Fremtidig begrebsmodel. 

 
Modellen er opdelt i 5 hovedområder: 

1. Ejerfortegnelse 
2. Vurderingsejendom 
3. Matriklen 
4. BBR - Bygnings- og BoligRegister 
5. Geoobjekter. 

som beskrives nedenfor ifb. de tilhørende begreber. 
 
Til alle begreber vil der være tilknyttet to generelle egenskaber: 

1. En unik og uforanderlig teknisk nøgle af typen UUID. 
2. Tidsmæssige egenskaber i form af en virkningsperiode og et registreringstidspunkt. 

 
I beskrivelsen af informationsindhold er kun medtaget de væsentligste informationer – 
primært til brug for en forståelse af begrebet, Der er således ikke tale om en endelig liste. 
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3.4 Beskrivelse af begreber 

3.4.1 Ejerfortegnelse 

Ejerskab 

Definition: Ejerskabsandel ift. en ”Bestemt Fast Ejendom”. 

Beskrivelse: Definerer den andel af en bestemt fast ejendom, som ejes af en given 
juridiske enhed. Der kan til ejerskabet være tilknyttet en 
administrator. 

Forretningsnøgle: Sammensættes af ”Bestemt Fast Ejendom” (BFE-nummer) og ”Ejer”. 

Informationsindhold:  Status/livscyklus 

 Ejerforhold (tinglyst, uskiftet bo, administrator etc.) 

 Ejerskifteoplysninger (sælger – køber) 

 Ejerandel 

 Købsandel 

 Købsoplysninger (købesum, løsøre, udbetaling etc.) 

 Overtagelsesdato og overtagelsesmåde 

 Afståelsesdato 

Eksempler: Person ejer 50% af en Bestem Fast Ejendom (BFE-nummer ###) 

Virksomhed ejer 100% af en Bestem Fast Ejendom (BFE-nummer 
###). 

 

Tinglyst ejerskab 

Definition: Den juridiske enhed har ved tinglysning sikret sin adkomst til en 
bestemt fast ejendom i forhold til 3. part. 

Beskrivelse: Ejerskabet definerer den tinglyste andel, som den pågældende 
juridiske enhed ejer. 

Forretningsregel: Til en given bestemt fast ejendom skal summen af 
de tinglyste ejerskaber tilsammen udgøre 100%. 

Forretningsnøgle: Subtype af ”Ejerskab” 

Informationsindhold:  Slutseddel dato 

 Skøde dato 

 Tinglyst dato 

Eksempler: Person ejer 100% af en Bestem Fast Ejendom (BFE-nummer ###) 

 

Ikke tinglyst ejerskab 

Definition: En juridisk enhed der er den faktiske juridiske ejer af en bestemt fast 
ejendom, men hvor ejerskabet ikke er sikret ved tinglysning.  

Beskrivelse: Ejerskabet definerer den aktuelle andel, som den pågældende 
juridiske enhed ejer. 

Forretningsregel: Til en given bestemt fast ejendom skal summen af 
de ikke-tinglyste ejerskaber tilsammen udgøre 100%. 
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Forretningsnøgle: Subtype af ”Ejerskab” 

Informationsindhold: - 

Eksempler: Enke der sidder i ”uskiftet bo”, uden tinglyst skifteretsattest, er både 
den juridiske og faktiske ejer af boets faste ejendomme. 

 

Administrator 

Definition: Identifikation af en administrator  ift. ”Bestemt Fast Ejendom” 

Beskrivelse: Er enten en person eller en virksomhed. 

Administratoren er knyttet til et ejerskab (andel af en bestemt fast 
ejendom), dvs. den andel som administratoren administrerer. 

Forretningsnøgle: Personidentifikation eller Virksomhedsidentifikation 

Informationsindhold:  Administratorkode 

Eksempler: ”Boligadministrator A/S” administrere en given bestemt fast ejendom 
for en enke der sidder i ”uskiftet bo”. 

 

Ejer 

Definition: Identifikation af en ejer ift. ”Bestemt Fast Ejendom” 

Beskrivelse: Er enten en person eller en virksomhed. 

Forretningsnøgle: Personidentifikation eller Virksomhedsidentifikation. 

Informationsindhold: - 

Eksempler: Person (”Hans Hansen”) 
Virksomhed (”Sommerhuse A/S”) 

 

Person 

Definition: Defineres i den fællesoffentlige begrebsmodel – herunder i initiativ 
10.3, som definerer fællesoffentlige personoplysninger. 

Beskrivelse: Anvendes når ejeren er en person. 

Forretningsnøgle: Personidentifikation 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 

 

Virksomhed 

Definition: Defineres i den fællesoffentlige begrebsmodel – herunder i initiativ 
10.4, som definerer fællesoffentlige virksomhedsoplysninger. 

Beskrivelse: Anvendes når ejeren er en virksomhed, forening og lign. 

Forretningsnøgle: Virksomhedsidentifikation. 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 
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3.4.2 Vurderingsejendom 

Vurderingsejendom 

Definition: En vurderingsejendom omfatter fast ejendom, som vurderes særskilt. 

Beskrivelse: Vurderingsejendom er vurderingens ejendomsbegreb. Det er 
tilpasset administrative hensyn i vurderingen, f.eks. reglen om, at 
arealer og bygninger der anvendes driftsmæssigt samlet, også skal 
vurderes samlet. 

I henhold til vurderingslovens § 8 og § 11 defineres begrebet som: 

 Arealer, der udgør en samlet fast ejendom. 

 Arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed. 

 Ejerlejligheder. 

 Bygninger, der ejes af en anden end grundens ejer.  

 Særlige arealer, herunder umatrikulerede arealer. 

Til ejendomsbegrebet i vurderingsloven er der knyttet en 
forudsætning om en privat ejendomsret. Offentligt ejede ejendomme 
er derfor ikke omfattet af begrebet. Ifølge vurderingslovens § 8 skal 
arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, som 
hovedregel vurderes sammen. Dog er der en bestemmelse om, at 
landbrugsejendomme er selvstændige vurderingsejendomme, uagtet 
at de indgår i et driftsfællesskab. 

Forretningsnøgle: Vurderingsejendomsnummer 

Informationsindhold: - 

Eksempler: Parcelhus på adressen Pilebakken 20, 3540 Lynge. 
Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S. 
Matrikelnummer 12 bs, Sundbyøster. 

 

3.4.3 Matriklen 

Bestemt Fast Ejendom 

Definition: Identificerer en fast ejendom 

Beskrivelse: Identificerer de tre grundlæggende ejendomstyper ift. fast ejendom: 

 En samlet fast ejendom omfattende et eller flere matrikulerede 
arealer inkl. bygninger herpå med samme ejer. 

 Bygning på fremmed grund – se nedenfor under subtypen. 

 Ejerlejlighed – se nedenfor under subtypen.  

Forretningsnøgle: BFE-nummer 

Informationsindhold:  Sagsid 

 Journalnummer (ESDH reference) 



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 7 - Infrastruktur 

 

 
 

 - 16 af 46 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

Eksempler: Matrikelbetegnelse ”12 bs, Sundbyøster” (parcelhusgrund) bebygget 
med ét parcelhus. 

2 bygninger benævnt bygn.nr. 42a og 42b Sundbyøster, København 
opført på matrikelbetegnelsen ”18 bs, Sundbyøster, København” med 
en anden ejer end den der ejer det matrikulerede areal.  

Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S 

 

Samlet Fast Ejendom 

Definition: Samlet Fast Ejendom er Matriklens ejendomsbegreb. 

 Udstykningsloven definerer en samlet fast ejendom som: 
1) ét matrikelnummer (jordstykke) eller 
2) flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen 

skal holdes forenet.  

Arealer uden matrikelbetegnelse (umatrikulerede arealer – herunder 
visse vejarealer) – er derfor ikke omfattet af begrebet. 

Hvis der til et matrikelnummer hører andel i et fælleslod, udgør 
andelen en del af den samlede faste ejendom   

Beskrivelse: Begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen, som er afgrænset af 
et matrikelskel og her fået tildelt en matrikelbetegnelse. 
Umatrikulerede arealer – herunder visse vejarealer – er derfor ikke 
omfattet af begrebet. 

Parcelhusgrunde vil normalt kun have et matrikelnummer, hvorimod 
landbrugsejendomme ofte består af flere matrikelnumre. En samlet 
fast ejendom, f.eks. en landbrugsejendom, kan omfatte arealer i 
forskellige ejerlav og kommuner. 

Forretningsnøgle: Subtype af Bestemt Fast Ejendom 

Informationsindhold:  Notering 

Eksempler: Matrikelbetegnelse ” 12 bs, Sundbyøster” er en parcelhusgrund 
bebygget med ét parcelhus og udgør én SamletFastEjendom. 

 

Bygning på lejet grund 

Definition: En bygning opført på et matrikuleret jordstykke eller et umatrikuleret 
areal eller på søterritoriet/havet med anden ejer end 
jordstykket/arealet. 

Beskrivelse: En bygning på lejet grund består normalt af én bygning.  
Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver 
for sig, vil bygning på lejet grund består af begge bygninger. 

En bygning på lejet grund kan også bestå af et selvstændigt teknisk 
anlæg (ikke vist som relation i begrebsmodellen, idet der er tale om 
et specialtilfælde).  

Forretningsnøgle: Subtype af Bestemt Fast Ejendom 

Informationsindhold: - 
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Eksempler: Bygn.nr. 42a Sundbyøster, København opført på matrikelbetegnelsen 
”20 bs, Sundbyøster, København” med en anden ejer end den, der 
ejer det matrikulerede areal.  
Begrebet dækker tillige visse tekniske anlæg bestemt til varig 
forbliven på stedet, herunder også visse anlæg på søterritoriet og i 
den eksklusive økonomiske zone. 

 

Ejerlejlighed 

Definition: En ejerlejlighed er en selvstændig bestemt fast ejendom, som typisk 
er en del af en større ejendom, oftest en etageejendom. 

Beskrivelse: Hver ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan 
tinglyses rettigheder på hver enkelt ejerlejlighed i 
hovedejendommen.  
Ejeren af en ejerlejlighed ejer selve lejligheden som særejendom, 
mens grund, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i 
fælles sameje efter ejerlejlighedernes fordelingstal. 

Forretningsnøgle: Subtype af Bestemt Fast Ejendom 

Informationsindhold: - 

Eksempler: Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S 

 

Jordstykke 

Definition: Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel og har fået 
tildelt en matrikelbetegnelse.  

Beskrivelse: Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en bestemt fast 
ejendom.  
Matrikulerede arealer er registreret i Matriklen. 

Forretningsnøgle: Matrikelbetegnelsen - består af matrikelnummer (tal plus litra) og 
ejerlav (landsejerlavsnummer). 

Den fælles ejendomsreference (eREF) 

Informationsindhold:  Arealtype 

 Registreret areal 

 Vejareal 

 Notering 

 Sagsid 

 Journalnummer (ESDH reference) 

Eksempler: Matrikelbetegnelse: 12 bs, Sundbyøster. 

 

3.4.4 BBR – Bygnings- og BoligRegister 

Bygning 

Definition: En eller flere menneskeskabte fysiske konstruktioner, der udgør en 
rumlig helhed som skærmer mod vejrliget (en klimaskærm). 
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Beskrivelse: En bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). 

Forretningsnøgle: Bygningsnummer 

Systemnøgle (UUID) betegnes forretningsmæssigt: 
”Den fælles ejendomsreference (eREF)”. 

Informationsindhold:  Status/livscyklus 

 Anvendelsestype og klassifikation 

 Opførelsesår, seneste om- eller tilbygningsår 

 Materialer (tag, ydervægge etc.) 

 Areal (bebygget, bolig, erhverv, garage, carport, udhus etc.) 

 Indretning (antal etager, etageindretning etc.) 

 Vandforsyning 

 Afløbsforhold 

 Varmeinstallation og opvarmningsmiddel 

 Status - fredning og bevaringsværdighed 

 Byggesag (stamoplysninger) 

 Sagsdokumenter (ESDH referencer) 

Eksempler: Beboelsesbygning på adressen Gimles Alle 30, 2300 Kbh. S. 
Garage på adressen Gimles Alle 30, 2300 Kbh. S. 

 

Bolig/Erhvervsenhed 

Definition: Et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang fra 
en opgang/indgang (jf. definition i BBR). 

Beskrivelse: Bolig- eller erhvervsenheden er afgrænset og fysisk adskilt fra andre 
bolig- eller erhvervsenheder og skal være tildelt en unik 
enhedsadresse, som ikke identificerer andre bolig- eller 
erhvervsenheder. 

Forretningsnøgle: Enhedsnummer 

Systemnøgle (UUID) betegnes forretningsmæssigt: 
”Den fælles ejendomsreference (eREF)”. 

Informationsindhold:  Status/livscyklus 

 Anvendelsestype, klassifikation og boligtype 

 Indflytningsår 

 Udlejning, huslejeoplysninger 

 Areal (samlet areal, beboelsesareal, erhvervsareal etc.) 

 Indretning (antal værelser, toilet, bad, køkken etc.) 

 Varmeinstallation, opvarmningsmiddel og supplerende 
varmeinstallation. 

 Status - fredning og bevaringsværdighed 

 Byggesag (stamoplysninger) 

 Sagsdokumenter (ESDH referencer) 

Eksempler: Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S. 
Lejelejlighed på adressen Gimles Alle 40, st., 2300 Kbh. S. 
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Teknisk anlæg 

Definition: Ved et Teknisk anlæg forstås en stedfast, klart afgrænset 
konstruktion, som er opført til et bestemt teknisk formål, og ikke kan 
karakteriseres som en bygning. 

Beskrivelse: Et teknisk anlæg kan være placeret i en bygning. I så fald findes den 
repræsentative adgangsadresse gennem bygningen. Ligger det 
tekniske anlæg ikke i en bygning (eksempelvis en nedgravet olietank) 
er der tilknyttet en repræsentativ adgangsadresse direkte til det 
tekniske anlæg. 

Forretningsnøgle: Teknisk anlæg nummer 

Systemnøgle (UUID) betegnes forretningsmæssigt: 
”Den fælles ejendomsreference (eREF)”. 

Informationsindhold:  Status/livscyklus 

 Teknisk anlæg type og klassifikation 

 Opførelsesår, seneste om- eller tilbygningsår 

 Fabrikat (tag, ydervægge etc.) 

 Udseende (placering, størrelse, højde, rumfang etc.) 

 Fredningsstatus 

 Byggesag (stamoplysninger) 

 Sagsdokumenter (ESDH referencer) 

Eksempler: Olietanke, vindmøller, gylletanke og siloer. 

 

Adgangsadresse 

Definition: Forretningsobjektet repræsenterer Adgangsadressen som et 
administrativt referenceobjekt oprettet af adressemyndigheden.  
Andre myndigheder kan referere det ifm. deres myndighedsopgaver. 

Beskrivelse: Begrebet hører hjemme under initiativ 10.2b og er defineret 
nærmere der. 

Forretningsnøgle: - 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 

 

Enhedsadresse 

Definition: Betegnelse som angiver beliggenheden af en bestemt ”indgangsdør” 
til en bolig- eller erhvervsenhed i en bygning. 

Beskrivelse: Begrebet hører hjemme under initiativ 10.2b og er defineret 
nærmere der. 

Forretningsnøgle: - 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 
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3.4.5 Geoobjekter 

Adressepunkt 

Definition: Det direkte stedfæstede geoobjekt der indeholder adressens 
beliggenhed som en geografisk søgbar og relatérbar enhed. 

Beskrivelse: Begrebet hører hjemme under initiativ 10.2b og er defineret 
nærmere der. 

Forretningsnøgle: - 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 

 

Matrikelpolygon 

Definition: Det direkte stedfæstede geoobjekt der indeholder jordstykkets 
beliggenhed som en geografisk søgbar og relatérbar enhed. 

Beskrivelse: Jordstykkets (det matrikulerede areals) udstrækning angivet som 
polygon 

Forretningsnøgle: - 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 

 

Teknisk anlægspunkt/polygon  

Definition: Det direkte stedfæstede geoobjekt der indeholder det tekniske 
anlægs beliggenhed som en geografisk søgbar og relatérbar enhed. 

Beskrivelse: Det tekniske anlægs placering angivet som et punkt (x,y) eller som 
polygon. 

Forretningsnøgle: - 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 

 

Bygningspunkt/polygon  

Definition: Det direkte stedfæstede geoobjekt der indeholder adressens 
beliggenhed som en geografisk søgbar og relatérbar enhed. 

Beskrivelse: Bygningens placering angivet som et punkt (x,y) eller som polygon. 

På sigt kan begrebet udvides til at indeholde BIM modeller. 

Forretningsnøgle: - 

Informationsindhold: - 

Eksempler: - 
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3.5 Ejendomsnøgler 

Der er et grundlæggende behov for at få en fælles ejendomsnøgle, som giver en entydig og 
gennemgående identifikation af en fast ejendom og dens bestanddele på tværs af både 
registre og tid. Denne fælles nøgle skal kunne tildeles så tidligt, at den kan anvendes i de 
administrative processer, der ligger forud for tildelingen af en evt. ”sektorspecifik” og 
forretningsvendt nøgle som eksempelvis et matrikelnummer. 
Samtidig skal der være sikkerhed for, at der ikke sker hverken genbrug af nøgler eller dobbelt 
tildelinger. 
 

 

Figur 4. Entydig og stabil identifikation af ejendomme og deres bestanddele. 

Til identifikation af en fast ejendom og dens bestanddele anvendes følgende nøgler: 

 ”BFE-nummer” – som i Matriklen entydigt identificerer en bestemt fast ejendom. 
Der er her tale om en forretningsnøgle.  

 ”eRef” – den fælles ejendomsreference – som entydigt identificerer bestanddelene 
tilhørende en bestemt fast ejendom. 
Der er tale om en systemnøgle (UUID), som forretningsmæssigt omtales som ”den fælles 
ejendomsreference”. 

BFE-nummer er en brugervendt nøgle, hvortil der skal være associeret en systemnøgle (UUID). 
eRef en nøgle af typen UUID. 

På figuren nedenfor er markeret hvor i modellen BFE-nummer og eRef anvendes.  



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 7 - Infrastruktur 

 

 
 

 - 22 af 46 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

 

Figur 5. Begrebsmodel og ejendomsnøgler. 

Udover ”BFE-nummer” og ”eRef” så anvendes nøglen ”Vurderingsejendomsnummer” i 
begrebsmodellen til identifikation af en vurderingsejendom. 
 

3.6 Tidsmæssige egenskaber 

I forbindelse med de forskellige grunddata er det vigtigt at have styr på historiske, aktuelle og 
fremtidige registreringer ift. et givet objekt. 
 
Dette sikres ved at der – udover selve tilstanden på objektet – registreres to tidsmæssige 
egenskaber: 

 Virkningstiden for den pågældende registrering. 
Dvs. starttidspunkt og sluttidspunkt for gyldigheden af den på gældende registrering. 

 Registreringstidspunktet for den på gældende registrering. 

Alle tidspunktet angives med datatypen ”Timestamp”. 
 
Eksemplet nedenfor illustrere denne anvendelse: 
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Figur 6. Eksempel: Virkningstid og registreringstid ift. grundskyldsprocent. 

I eksemplet registreres 1/9-2011 en grundskyld på 0,6% gældende for hele 2012. Den 15/9-
2011 foretager ”Aktør A” en beregning for 2012 baseret på denne værdi (0,6%). 
1/10-2011 ændres grundskylden til 0.7% ligeledes gældende for 2012. Denne registrering 
overtrumfer den oprindelige grundskyld på de 0.6%, hvilket betyder, at hvis en aktør efter 
1/10-2011 slår op i registret for at få oplysningen, vil aktøren få svaret 0,7%. 
 
Udfordringen er, at ”Aktør A” har behov for at kunne dokumentere, at hans beregning er 
baseret på registerindholdet pr. 15/9-2011 – også efter den 1/10-2011. 
 
Ved at registret forsynes med to forekomster af objektet – begge med virkningstid 2012 men 
med hvert sit registreringstidspunkt (hhv. 1/9-2011 og 1/10-2011) – er det muligt at leve op til 
disse krav.   
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4. Overordnet løsningsarkitektur 

4.1 Nuværende løsningsarkitektur (As-Is) 

Kommunerne og SKAT anvender i vidt omfang data fra skyggeregistre, der i væsentlig grad 
indeholder kopidata fra de egentlige registre på området: Tingbogen, BBR og Matriklen.  
 
ESR og VUR er teknologisk forældede og indbyrdes afhængige systemer, som deler både data 
og funktionalitet. VUR foretager ejendomsvurderingen bl.a. på grundlag af ESR’s 
ejendomsdata, og ESR anvender vurderingsoplysningerne ved beregning af ejendomsskatten. 
 

Kommuner

Tinglyst ejer

Ejerlejligheder

Rettigheder
Grunde

Bygninger

Boliger

BBR

Matriklen

Grunde mv.

Ejerlejligheder

Aktuel ejer

Ejendomsskat

Bidrag

ESR

Tingbog

• Udstykningskontrol

• Foreløbig registrering af grunde 

• Endelig registrering af grunde

• Administration af vurderingsenheder

• Administration af ejeroplysninger

• Administration af ejendomsskat/bidrag

• Beregning af ejendomsskat/bidrag

SKAT
• Årsvurderinger

• Løbende vurderinger

Grundlag 

for 

ejendoms-

vurdering

SVUR

Ejendoms-

vurdering

VUR

Skat-BBR

BBR

kopi

Ejendomsdata

Vurderingsoplysninger

 

Figur 7. Nuværende infrastruktur for ejendomsområdet. 

 
De mange skyggeregistre/kopiregistre medfører flere ulemper, eksempelvis: 

 at de samme informationer ligger i mange registrer – ofte maskinelt kopieret men på 
enkelte områder er der også tale om genindtastning i kopiregistret. 

 at data har forskellig aktualitet i de forskellige registre. 

 at anvendere af disse data ofte skal bruge flere forskellige applikationer for at kunne 
udføre en konkret arbejdsopgave.  
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Figur 8. Nuværende overordnede løsningsarkitektur. 

 
Som der fremgår af ovenstående er der tale om mange kopieringer mellem de forskellige 
registre. Nogle kopieringer sker dagligt (typisk gennem en natlig overførsel), andre kopieringer 
foregår med op til tre dages forsinkelse, mens andre igen ”kun” tager 10-15 min. 
 
Der findes ikke en samlet tilgang til oplysninger om fast ejendom. For at få et samlet billede af 
en ejendom og dens bygninger, skal oplysningerne søges i flere registre: Matriklen, BBR, 
Tingbogen og SVUR. Til trods for at disse oplysninger beskriver forskellige aspekter af en fast 
ejendom, så eksisterer der ikke en entydig identifikation/nøgle, der binder oplysningerne fra 
de forskellige registre sammen.  
 
ESR (det fælleskommunale ejendomsregister) er det register, som giver det mest fuldstændige 
billede af en given fast ejendom.  Det skyldes at ESR samler data fra i vidt omfang indeholder 
kopidata fra de øvrige registre. ESR ejes og drives i dag af en privat leverandør (KMD). 
 
ESR bestod oprindeligt af fire fuldt integrerede systemkomponenter: Ejer, Ejendomsdata, 
Ejendomsskat og Vurdering, som er implementeret i en monolitisk systemarkitektur, dvs. uden 
klar adskillelse mellem data, data-access, forretningslogik og brugergrænseflade. I forbindelse 
med at SKAT overtog hele ejendomsvurderingsopgaven i 2003, købte SKAT hos KMD sig ind på 
ESR’s vurderingsdel (VUR). Uagtet at SKAT ejer VUR, er VUR’s integration til ESR intakt, hvilket 
betyder, at SKAT i dag har adgang til og anvender ESR’s stamregisterdel (ejeroplysninger og 
ejendomsdata), som vedligeholdes af kommunerne. 
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Det bemærkes at det gamle BBR (KMD-BBR) er/var en integreret del af ESR/VUR 
systemkomplekset. Denne integration er begrundet i flere forhold, bl.a. at BBR-data indgår i 
de beregninger, som udføres i VUR for fastlæggelse af ejendomsværdier. Overgangen til nyt 
BBR og planen om at udfase KMD-BBR betød, at SKAT skulle sikre VUR’s adgang til opdaterede 
BBR-data. Her valgte SKAT en løsning hvor KMD-BBR bliver erstattet af et BBR-skyggeregister 
(SKAT-BBR). 
 

4.2 Hovedelementer i forandringen 

I dag håndteres de grundlæggende oplysninger omkring ejendoms- og bygningsdata som 
illustreret nedenfor: 

Ejendom

Bygning/bolig

Ejerskab

Vurdering

Beskatning

MATRESR BBR eTL VUR

ESR: Foreløbig matrikel via 
lsp; Endelig matr. via MATR
Ejerlejlighed via e-TL
BPLG via byggesag
MATR: Via landinspektør
e-TL: Ejerlejlighed via lsp
BBR: Reference til  ESR

Bygninger og boliger  
identificeres/registreres i 
BBR på basis af ESR’s 
ejendomsmodel

Ejerskab mm. registreres 
som en relation mellem fast 
ejendom og juridisk person 
(fra CPR/CVR)

ESR: Aktuel ejer mm.

e-TL: Tinglyst ejer

Vurdering af fast ejendom 
foretages på basis af 
identifikationer og 
oplysninger fra ESR og BBR

Beskatning og opkrævning 
foretages på basis af 
vurderingen og ESR’s 
oplysninger om aktuelt 
ejerskab

Udfordring 3:
Grunddata i flere registre

 Figur 9. Nuværende hovedelementer og hovedflow ift. grunddata. 

Ejendom: 

ESR: Foreløbig matrikel indleveres af landinspektøren. 
Endelig matrikel overføres fra Matriklen. 
Ejerlejligheder overføres fra eTL. 
Bygning på lejet grund registreres via byggesag. 

Matriklen: Matrikeloplysninger leveres af landinspektøren. 

BBR: Ejendom hentes via reference til ESR. 

eTL: Ejerlejligheder via landinspektør 

Bygning/Bolig: 

BBR: Bygninger og boliger identificeres/registreres i BBR på basis af ESR’s 
ejendomsmodel. 
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Ejerskab: 

ESR: Aktuel ejer m.m. registreres i ESR som en relation mellem fast ejendom og 
juridisk person (fra CPR/CVR). 

eTL: Tinglyst ejer registreres i eTL som en relation mellem fast ejendom og 
juridisk person (fra CPR/CVR). 

Vurdering: 

VUR: Vurdering af fast ejendom foretages på basis af identifikationer og 
oplysninger fra ESR og BBR. 

Beskatning: 

ESR: Beskatning og opkrævning foretages på basis af vurderingen og ESR’s 
oplysninger om aktuelt ejerskab. 

VUR: Leverer vurdering til ESR. 
 
 
Fremadrettet vil der sker en klar opdeling af autoritative grunddata på de forskellige registre, 
således at ansvaret for de gældende grunddata tydeliggøres: 

29. nov. 2011 Kommune Seminar om Genbrug af Ejendoms-, Bygnings og Adressedata 23

Fast
ejendom

Bygning
/bolig

Ejerskab
/rettighed

Ejendoms-
vurdering

Ejendoms-
beskatning

BBRMATR eTL/
Ejerf.

Nyt
VUR

Nyt 
ESR

Alle faste ejendomme 
identificeres/registreres i 
MATR.

BBR referer til Matriklen

Bygninger og boliger  
identificeres/registreres i 
BBR på basis af MATRs 
matrikulære 
identifikationerne

Ejerskab (aktuel ejer og 
adkomst ejer)  mm. 
registreres som en 
relation mellem fast 
ejendom og juridisk 
person (fra CPR/CVR)

Vurdering af fast ejendom 
foretages på basis af 
identifikationer og 
oplysninger fra MATR og 
BBR

Påligning og opkrævning 
af ejendomsskat 
foretages på basis af 
ejendomsvurderingen og 
oplysninger om ejerskab

Løsning 3:
Grunddata i autoritative registre

 Figur 10. Fremtidige hovedelementer og hovedflow ift. grunddata. 

Fast ejendom: 

Matriklen: Alle faste ejendomme identificeres/registreres i Matriklen. 
BBR referer til Matriklen. 

Bygning/Bolig: 

BBR: Bygninger og boliger identificeres/registreres i BBR på basis af Matriklens 
matrikulære identifikationerne. 
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Ejerskab/rettighed: 

Ejerfortegnelse: Ejerskab (aktuel ejer og adkomsthaver) mm. registreres som en 
relation mellem fast ejendom og juridisk person/virksomhed. 

Vurdering: 

NytVUR: Vurdering af fast ejendom foretages på basis af identifikationer og 
oplysninger fra Matrikel og BBR. 

Beskatning: 

NytESR: Påligning og opkrævning af ejendomsskat foretages på basis af 
ejendomsvurderingen og oplysninger om ejerskab. 
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4.3 Fremtidig løsningsarkitektur (To-Be) 

Figuren nedenfor viser den fremtidige infrastruktur, som aftalen om genbrug af bygnings- og 
ejendomsdata skal realisere. Det eksisterende ESR nedlægges og erstattes ved: 

 At der etableres et Nyt ESR med beskåret dataindhold 

 At udvikle ny og moderniseret ”ESR-funktionalitet” 

 At ESR’s oplysninger om ejerlejligheder og bygninger på lejet grund fremover 
vedligeholdes og udstilles via Matriklen 

 At distributionen af oplysninger fremover varetages af den fællesoffentlige datafordeler 
 
Nyt ESR indeholder bl.a. funktionalitet til at håndtere opgaven med beregning og udskrivning 
af kommunale ejendomsskatter og andre ejendomsrelaterede bidrag og afgifter. 
 
Kommunerne tilgår grunddata om ejendomme, grunde og bygninger/boliger samt ejerforhold 
ved de autoritative kilder for disse grunddata. Nyt ESR indeholder ikke kopier af grunddata.  
 

 

Figur 11. Fremtidige infrastruktur for ejendomsområdet 
 
 
Med indførelsen af et Nyt Ejendomsvurderingssystem og muligheden for adgang til 
autoritative grunddata bortfalder kommunernes og SKAT’s behov for at vedligeholde 
grunddata. Det giver samtidig de store dataanvendere: kommunerne og SKAT mulighed for 
gennem systemmoderniseringer at opnå effektiviseringsgevinster bl.a. i kraft af en større 
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne.   
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Den fremadrettede løsningsarkitektur består af en række grundregistre, som hver især er 
autoritative ift. de objekter, som er placeret heri. 
 
Når andre systemer skal tilgå disse data sker det gennem en række services – implementeret i 
datafordeleren og udstillet i henhold til SOA-principper.  
Der vil her kun være tale om ”læseservices”. 
 
Opdatering af grunddata foregår gennem it-løsninger målrettet de pågældende grunddata. 
Der kan her være tale om både klienter og udstillede services – for nemheds skyls omtales 
disse her under et som ”registreringsapplikationer”. 
 

 

Figur 12. Fremtidig overordnede løsningsarkitektur. 

 
Når registreringsapplikationerne skal tilgå grunddata i andre registre sker det ligeledes 
gennem de services, som disse grunddataregistre udstiller via datafordeleren.  
Bilaterale aftaler mellem grundregistre om at tilgå hinandens data uden om datafordeleren 
anses for uacceptable i den foreslåede fremadrettede løsningsarkitektur1. 
 

                                                           
1
 Dette naturligvis under forudsætning af, at datafordeleren udstiller aktuelle og tidstro data. 
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Figur 13. Registreringsapplikationer anvender datafordeler ift. grunddata. 

 
 
 
Et vigtigt element ift. grunddata er, at anvendere af disse på en enkel og digital måde kan 
aflevere observation ift. manglende grunddata hhv. manglende kvalitet i disse. 
Dette gøres ved at grunddataregistrene udstiller en ”Fejl/mangel klient”, hvor anvenderne kan 
indmelde disse observationer. 
Klienten skal så registrere denne observation og dirigere den videre til den myndighed, 
kommune eller organisation, som har ansvaret for de pågældende data. 
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Figur 14. Fejl/ændringsanmodnings klient ift. grunddataregistre. 
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5. Geokodning og arealharmonisering 

5.1 Geokodning af bygninger 

”Bygningsgeokodning” betyder at man stedfæster BBRs bygningsoplysninger på et digitalt 
kort, således at hver bygning i BBR er knyttet til en bygning i kortet og omvendt.  

Stedfæstelsen medfører, at der i BBR og i det digitale kort tilføjes nogle datanøgler og 
geokoordinater som danner forbindelsen.  

Da næsten alle kommuner i dag er tilsluttet kortsamarbejdet FOTdanmark, vil det i praksis 
være FOTs bygningsobjekter der anvendes som grundlag for stedfæstelsen. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) besluttede i december 
2008 at gennemføre en business case undersøgelse, der skulle afdække samfundsgevinsterne i 
forbindelse med en sådan stedfæstelse af BBRs bygninger. 

Undersøgelsen2 blev forankret dels i Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning 
(DBBF), dels i Servicefællesskabet for Geodata (SFG). 
Med udgangspunkt heri konkluderer undersøgelsen, at der vil være en nettogevinst ved at 
etablere en tværgående infrastruktur som kan understøtte de arbejds- og dataprocesser som 
allerede er i gang.  

Den tværgående infrastruktur for stedfæstelse af bygninger omfatter: 

 Vejledninger og metodebeskrivelser  

 Fælles kvalitetsnormer og -standarder 

 It-komponent der kan understøtter dataprocesserne 

 Tilpassede it-snitflader o.l. til BBR og FOT 

Business case undersøgelsen konkluderer, at en sådan infrastruktur vil indebære engangs-
udgifter på ca. 3,8 mio. kr., men at disse udgifter vil modsvares af gevinster, som giver en 
tilbagebetalingstid på under 1 år.  

Gevinsterne består dels i, at den foreslåede infrastruktur vil forenkle og billiggøre processen 
for kommunerne, såvel i de kommuner som beslutter at igangsætte processen, som i 
kommuner, der allerede har gennemført den, og som fremover skal ajourføre data. 

Hertil kommer, at en tværgående infrastruktur vil betyde at alle data kan lagres efter fælles 
standarder og kan tilgås ensartet via BBR og FOT. Dette vil forenkle og billiggøre brugernes 
anvendelse af de nye data.  

Den samlede nutidsværdi (dvs. nettogevinst) er beregnet til ca. 17 mio. kr. fordelt over 5 år. 
Omkring halvdelen af gevinsterne tilfalder kommunerne, medens resten tilfalder alle de 
offentlige og private parter som anvender de nye data.  

                                                           

2
 Samfundsgevinster ved ”geokodning” af bygninger i Bygnings- og Boligregisteret, BBR; 

Erhvervs- og Byggestyrelsen; Februar 2011. 
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Business casen taler således for, at der er en økonomisk gevinst ved at etablere den 
anbefalede, tværgående infrastruktur.  

I arbejdet her med ”Kvalificering af business case” ifb. genbrug af ejendoms- og bygningsdata 
tages denne business case til efterretning, hvorfor området ikke kvalificeres yderligere. 
BBRs bygningsdata fungerer allerede i dag som autoritative grunddata for en række forskellige 
forvaltningsområder som f.eks. byggeri, belåning, forsikring, ejendomshandel, sociale tilskud 
samt energi- og klimapolitik. 

En berigelse BBR med en entydig, geografisk stedfæstelse, baseret på FOTs bygningsobjekter, 
vil repræsentere et betydeligt løft i BBRs funktion som autoritativt grundregister for 
bygninger.  

Dette vil som nævnt være i tråd med de aktuelle ideer i digitaliseringsstrategien for 2011-2015 
og desuden følge principperne i EU's INSPIRE direktiv.  

Stedfæstelsen vil således understøtte samfundets digitale infrastruktur såvel inden for 
bygnings- bolig- og forsyningsområdet, f.eks. i forbindelse med initiativerne omkring ”Det 
Digitale Byggeri”, som inden for geodataområdet, herunder som led i gennemførelsen af 
INSPIRE.  

5.2 Arealharmonisering af arealer i BBR 

Den eksisterende lovgivning rummer flere forskellige definitioner af bygningsareal, som ikke er 
indbyrdes konsistente. Samtidig er ingen af arealbegreberne fremtidssikrede, således at de 
kan lægges til grund for en arealangivelse i tre dimensioner.  
Den nuværende situation rummer tre hovedudfordringer 

 Borgerne forstår ikke arealbegreberne og ændringer i f.eks. bruttoarealet. For 
kommunerne indebærer de usammenhængende arealbegreber administrativt bøvl. 

 Arealdata kan ikke genbruges, hvilket giver såvel myndigheder som private virksomheder 
merarbejde blandt andet til gentagne opmålinger af det samme areal. 

 Bygningsejere og bygningsadministratorer kan ikke optimere bygningsanvendelse og 
bygningsdrift, fordi de ikke kan genbruge autoritative arealdata. Det skyldes dels, at de 
mange forskellige arealbegreber ikke er indbyrdes sammenhængende dels at den 
eksisterende infrastruktur skal videreudvikles, så den kan understøtte autoritative data 
med alle relevante arealoplysninger. 

 
Målet med arealharmoniseringen er, at alle relevante aktører kan udveksle og beregne arealer 
digitalt, og at arealbegrebet er fremtidssikret, således at det kan håndtere arealangivelser i tre 
dimensioner.  
Når dette mål nås, kan en række gevinster realiseres:  

 sparet tid og omkostninger hos virksomheder og borgere 

 sparet tid og omkostninger hos myndigheder  

 korrekt ejendomsbeskatning og boligstøtteberegning 

 grundlag for yderligere digitalisering 
 
I realiseringen af disse kræves 6 hovedaktiviteter gennemført: 

 Standardiserede arealbegreber, inkl. den indbyrdes sammenhæng mellem begreberne 

 Definerede serviceinterfaces, der er en forudsætning for udveksling af arealoplysninger 
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 Implementeringsstrategi, der analyser og beskriver, hvordan nye arealbegreber bedst 
muligt kan implementeres, dels i et register, dels i den faktiske forvaltning og anvendelse 
af arealbegreberne 

 Input til lovændringer på Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Inputtet skal gøre 
det muligt at implementere nye, harmoniserede arealbegreber i lovgivningen. 

 Forslag til input til lovændringer uden for Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. 
Forslaget skal gøre det muligt at implementere nye, harmoniserede arealbegreber i 
lovgivningen. 

 Register for autoritative arealdata. Denne leverance kravspecificere, hvad et register for 
autoritative arealdata skal kunne. 

De seks projektleverancer vil tilsammen tilvejebringe nye og harmoniserede arealbegreber og 
gøre genbrug af arealdata mulig. 

 

I ansøgning3 til Domænebestyrelsen for bygningen, boliger og forsyning er der angivet 
nedenstående gevinster ved genbrug af bygningsarealdata. Dette arbejde er i arbejdet her 
med ”Kvalificering af business case” ifb. genbrug af ejendoms- og bygningsdata taget til 
efterretning.  

”Genbrug af arealdata er en forudsætning for en optimering af arealudnyttelsen. Kendte, 
entydige arealer giver grundlaget for bedre udnyttelse af arealer i forhold til indretning og 
anvendelse. COWI anslår, at det samlede potentiale ved optimering af arealudnyttelsen er 6,2 
mia.kr. årligt, heraf 0,5 mia.kr i den offentlige sektor. 

Genbrug af arealdata er også en af forudsætningerne for bedre vedligeholdelse og bedre 
bygningsdrift. COWI anslår, at det samlede potentiale er 6,9 mia.kr. årligt, heraf 0,6 mia.kr i 
den offentlige sektor. 

Der vil være direkte gevinster fra genbrug af arealdata i form af sparede omkostninger til 
genopmålinger. COWIs erfaringer med opmåling forud for f.eks. udbud af kommunale opgaver 
viser omkostninger på op til 15 kr./m². Hvis man med baggrund i kommunernes hidtidige 
ageren antager, at blot syv procent af kommunernes bygningsareal i dag opmåles dobbelt med 
henblik på udbud af serviceopgaver eller af andre grunde, vil et bortfald af dobbeltopmåling 
give besparelser for ca. 30 millioner kr. årligt. Hvis det antages, at dette gennemsnit ligeledes 
er gældende for private erhvervsbygninger, vil det for dette område betyde en årlig gevinst på 
ca. 310 millioner kr. Hertil kommer et beløb for statsligt og regionale bygninger.” 
 

                                                           
3
 ”Genbrug af bygningsarealdata – på vej mod digital håndtering af bygninger fra vugge til grav”, dateret 

17. december 2010. 
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6. Datafordelingsservices 

6.1 Indledning 

I forhold til de forskellige forretningsobjekter i grunddata vil der i de udstillede services 
generelt være brug for et sæt ensartede metoder til at fremfinde og ajourføre grunddata. 
Det drejer sig som minimum om nedenstående: 

Opret: Opretter en forekomst af et grunddataobjekt med dets attributter og relationer 
til andre objekter. Metoden tildeler som minimum en unik nøgle (UUID), som 
returneres sammen med kvittering for oprettelsen. 
Anvendes i registreringsapplikationer - ikke gennem datafordeleren. 

Ajourfør: Ajourfører en forekomst af et grunddataobjekt, som er oprettet tidligere. 
Ændringen tidsstemples, så det fremgår, hvilke ændringer der er foretaget 
hvornår. 
Anvendes i registreringsapplikationer - ikke gennem datafordeleren. 

Slet: Sletter (logisk) en forekomst af et grunddataobjekt. 
Sletningen tidsstemples, så det fremgår, hvad der er slettet hvornår. 
Anvendes i registreringsapplikationer - ikke gennem datafordeleren. 

Søg: Returnere nøglen på 0, 1 eller flere forekomster af et grunddataobjekt ved 
hjælp af en søgning på attributter, fremmednøgler m.m. 

Hent/Læs: Returnerer attributter, fremmednøgler m.m. for én forekomst af et 
grunddataobjekt. For at udføre funktionen skal man kende forekomstens nøgle. 
Den kan f.eks. være fundet via metoden Søg 

List: Returnerer en liste med 0, 1 eller flere forekomster af et grunddataobjekt med 
tilhørende attributter, fremmednøgler m.m. 

 
Metoderne er ikke specifikt medtaget i nedenstående liste over services. Listen er udtryk for 
de services, som analysen af forretningsprocesser har identificeret, at datafordeleren bør stille 
til rådighed. 
En efterfølgende mere detaljeret analyse må kortlægge, hvilke af ovenstående metoder, som 
skal bringes i spil i forhold til de enkelte grunddata og de objekter der indgår heri. 
 
Der er derfor i nedenstående ikke tale om endelig liste over datafordelingsservices – kun om 
de services hhv. udvidelser til eksisterende services som er identificeret ifb. de forskellige 
procesarbejdspakker. 
 
De enkelte identificerede services er for hvert grunddataområde opdelt i services, som skal 
anvendes i registreringer (f.eks. Matrikel-klient) hhv. services som datafordeleren skal udstille. 

”Processer” henviser til de processer, hvori det pågældende behov er identificeret.  
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6.2 BBR-Bygning 

Services i relation til Registreringsapplikation (BBR-klient): 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.1 Ajourfør BBR Udbygning af BBR ajourføring med ajourføring af 
ejerlejligheder og BPLG. 

1.3 

S.2 Fejl/mangel 
registrering ift. 
BBR-BOB 

Modtagelse og fremsendelse af en fejl/mangel 
registrering ift. BBR-BOB. 

 

 
Services i relation til Datafordeler: 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.3 Hent BBR-
oplysninger 

Udstilling af BBR-oplysninger i relation til 
bygninger og boliger. 
Omfatter bygninger og boliger under opførelse.  

1.3 

S.4 Udstil hændelse 
om BBR-BOB 

Udstil hændelse om opdatering, tilstandsskift 
m.m. ift. BBR BOB (Bygninger og Boliger) 

3.1, 3.3 

6.3 Matrikel 

Services i relation til Registreringsapplikation (Matrikel-klient): 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.5 Opret BFE Opret BFE med jordstykke/samlet fast ejendom, 
BPLG eller Ejerlejlighed i Præ-matrikel. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5 

S.6 Ajourfør BFE Ajourfør BFE med jordstykke/samlet fast 
ejendom, BPLG eller Ejerlejlighed i Præ-matrikel. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5 

S.7 Anmod om endelig 
registrering af BFE 

Anmod om godkendelse og endelig registrering 
af BFE i Matriklen. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5 

S.8 Fejl/mangel 
registrering ift. 
Matrikel 

Modtagelse og fremsendelse af en fejl/mangel 
registrering ift. Præ-matrikel og Matrikel 

 

 
Services i relation til Datafordeler: 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.9 Hent Matrikel-
oplysninger 

Udstilling af matrikeloplysninger – både i form af 
oplysninger i Præ-matriklen og Matriklen. 
Omfatter oplysninger i ejendomsdannelsen, som 
i dag findes i dokumentform (eks. ”grøn 
erklæring”). 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5, 3.1, 
3.3 

S.10 Udstil hændelser i 
Præ-matrikel 

Advisering og udstilling af hændelser i Præ-
matriklen – eksempelvis tilstandsskift. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5 
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S.11 Udstil hændelser i 
Matrikel 

Advisering og udstilling af hændelser i Matriklen 
– eksempelvis tilstandsskift. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5 

S.12 Udstil hændelse 
om Matrikel 

Udstil hændelse om opdatering, tilstandsskift 
m.m. ift. Præ-matrikel og Matrikel. 

 

 

6.4 Vurdering 

Services i relation til Registreringsapplikation (Matrikel-klient): 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.13 Fejl/mangel 
registrering ift. 
Vurdering 

Modtagelse og fremsendelse af en fejl/mangel 
registrering ift. Vurdering 

 

 
Services i relation til Datafordeler: 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.14 Hent ejendoms-
vurdering 

Udstilling af oplysninger i relation til 
vurderingsejendom. 

2.1 

S.15 Udstil hændelse 
om Vurdering 

Udstil hændelse om opdatering, tilstandsskift 
m.m. ift. Vurdering. 

 

 

6.5 Ejerfortegnelse/eTL 

Services i relation til Registreringsapplikation (Matrikel-klient): 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.16 Ajourfør 
Ejerfortegnelse 

Ajourføring af ejerfortegnelse – både ift. tinglyst 
ejer og ikke tinglyst ejer. 
Omfatter også administrator.  

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 
2.4 

S.17 Anmeld ejerskifte i 
tingbog 

 2.1 

S.18 Anmeld BFE til 
oprettelse i tingbog 

 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5 

S.19 Fejl/mangel 
registrering ift. 
Ejerfortegnelse 

Modtagelse og fremsendelse af en fejl/mangel 
registrering ift. Ejerfortegnelse 

 

S.20 Fejl/mangel 
registrering ift. 
tinglysning 

Modtagelse og fremsendelse af en fejl/mangel 
registrering ift. eTL. 
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Services i relation til Datafordeler: 

Nr. Servicenavn Beskrivelse Processer 

S.14 Hent 
ejeroplysninger 

Udstilling af ejeroplysninger: tinglyst ejer, ikke 
tinglyst ejer og administrator. 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 
2.4 

S.15 Udstil hændelser i 
Ejerfortegnelse 

Udstil hændelse om opdatering af 
Ejerfortegnelse 

 

S.3 Udstil hændelse 
om Ejerfortegnelse 

Udstil hændelse om opdatering, tilstandsskift 
m.m. ift. Ejerfortegnelse 

 

S.3 Udstil hændelse 
om tinglysning 

Udstil hændelse om opdatering, tilstandsskift 
m.m. ift. eTL. 

 

 

6.6 Datafordeler - Forudsætninger 

I forhold til den fællesoffentlige datafordeler er der generelt antaget nogle forudsætninger i 
infrastrukturen, som er beskrevet i dette dokument. 
Om de pågældende elementer løses via datafordeleren eller andet sted er uden for scope af 
dette dokument. 
Det drejer sig – udover den allerede beskrevne datafordeling – om følgende: 

Abonnementsordning og 
hændelsesfordeling: 

En af udfordringerne ved autoritative grunddata er, at der på 
tværs af de forskellige aktører og systemer vil være et øget behov 
for at udveksle forretningshændelser og ikke mindst disses 
betydning for forretningsområdet. Der kan eksempelvis være tale 
om en ændring i en matrikelflade, eller der kan være tale om at 
en person flytter ind på en adresse. 

Det forventes at datafordeleren kan understøtte dette gennem 
en hændelsesservice. Her skal de enkelte processer/systemer 
kunne tegne et abonnement på forskellige former for hændelser. 
Når hændelsen indtræffer, sikrer hændelsesfordeleren, at de 
enkelte abonnenter orienteres om den indtrufne hændelse. 

Abonnementet skal kunne oprettes som et ”Push” eller et ”Pull 
abonnement”. Hvis abonnenten ikke ønsker at blive ”vækket”, 
straks når en hændelse indtræffer, skal det i stedet være muligt 
for en abonnent på et af ham valgt tidspunkt at kunne spørge 
efter de i en periode foretagne ændringer i relation til de 
hændelser, som abonnenten har tegnet abonnement på. 

Ændringsindhold: Selve ændringen – ”delta” – skal datafordeleren kunne udstille til 
abonnementet – enten gennem selv at have styr på disse eller 
ved at hente disse fra de forskellige grundregistre. 

Krydsreferencer: De enkelte grunddataregistre har hver deres unikke nøgler – en 
systemnøgle (UUID) og for de fleste også en forretningsvendt 
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nøgle. 

Der er i dag – og vil også i grunddataregi – være behov for at 
kunne sammenstille informationer på tværs af de forskellige 
grunddataregistre. 

Datafordeleren skal være i stand til dette, således at det ikke 
bliver de enkelte anvendere af datafordeleren, som selv må løse 
disse udfordringer. 

Om det skal ske internt i datafordeleren eller om det er en 
opgave som de forskellige grunddataregistre bør have ansvaret 
for, er ikke analyseret her. 

Aktuelle grunddata: Forvaltning og sagsbehandling kræver, at beslutninger bliver 
truffet på et korrekt grundlag – de opdaterede informationer. 

Det er derfor afgørende at datafordeleren udstiller data som 
”tidstro” data, dvs. at forsinkelsen ift. opdatering i grunddata skal 
være ”minimal”. Hvad ”minimal” i praksis defineres til er uden for 
dette dokument at fastlægge. 

 



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 7 - Infrastruktur 

 

 
 

 - 41 af 46 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

7. Totaloversigt over 
infrastrukturforbedringer 

Analysen af forretningsprocesser har totalt set identificeret nedenstående 
infrastrukturforbedringer. En forbedring kan også være med som et generelt 
infrastrukturbehov for grunddatabrugere. 
 

Nr. Beskrivelse Afhængighed 

I.I.1 Simplificering af krav til nyt ESR 

ESR er et kommunalt system, hvor den primære opgave er beregning 
og udskrivning af ejendomsskat og bidrag. ESR indeholder et 
ejendomsregister og funktionalitet til oprettelse og vedligeholdelse 
af ejendomme. Der er uden for dette initiativ er identificeret et 
behov for modernisering af ESR. 
Infrastrukturen i initiativ 10.2a vil sikre at der skal stilles langt færre 
funktionelle krav til ”det nye ESR”, hvorfor 
udviklingsomkostningerne hertil må blive noget lavere end de ellers 
ville blive. 

Alle arbejds-
pakker 

I.I.2 Etablering af system og register ift. præ-matrikel 

Hos KMS skal etableres et register med dertil knyttede services til 
håndtering og registrering af ejendomme under tilblivelse (matrikler, 
ejerlejligheder og bygninger på lejet grund). 
Sikrer en entydig og uforanderlig nøgle på såvel ejendomsniveau 
(bestemt fast ejendom) som ejendomstypeniveau. Det betyder at 
anvendere kan operere på et foreløbigt grundlag også inden de 
officielle forretningsnøgler er tildelt, f.eks. endelig 
matrikelbetegnelse.   

AP1 

I.I.3 System/arkiv til opbevaring af matrikulære sagsdokumenter 

Hos KMS skal etableres et register med dertil knyttede services til 
håndtering af matrikulære sagsdokumenter, herunder grøn 
erklæring 
Herved undgås rundsending af dokumenter mellem forskellige 
aktører. I stedet hentes og gemmes informationerne i dette register, 
når behovet opstår. 

AP1 

I.I.4 Ejerlejligheder og bygning på lejet grund i både præ-matrikel og 
matrikel. 

KMS skal udvide systemer til at kunne håndtere 
ejendomsbegreberne ejerlejlighed og bygning på lejet grund. 

AP1 

I.I.5 BBR tilrettes til matriklens ejendomsbegreb. 

BBR tilrettes til at hente oplysninger om ejendomme i Matriklen og 
ikke som i dag i ESR. Der bliver således en god sammenhæng mellem 
ejendomsbegreber i matriklen og de tilhørende bygninger, enheder, 
adresser m.m. i BBR. 

AP1 
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Nr. Beskrivelse Afhængighed 

I.I.6 Etablering af en ejerfortegnelse. 
Hos Domstolsstyrelsen (eller alternativt hos anden myndighed) skal 
etablere en ejerfortegnelse til opbevaring af aktuelle og historiske 
oplysninger om en ejendoms ejer. Indholdet af Ejerfortegnelsen 
svarer til de oplysninger omkring ”aktuel ejer”, som i dag findes og 
vedligeholdes i ESR, herunder oplysninger om evt. administrator. 
ESR’s ejeroplysninger anvendes primært af kommunerne og SKAT; 
men også forsyningsvirksomheder og andre abonnerer på ESR’s 
ejeroplysninger 

AP1 

I.I.7 Kommunikation af statusændring m.m. via advis 

Ændring af status/livscyklus m.m. ift. matrikulær udstykning og 
forandring, ejerlejligheder samt bygning på lejet grund 
kommunikeres til andre delprocesser og systemer gennem et 
automatisk advis.  

AP1 

I.I.8 Implementering af digital signatur i den matrikulære proces 

Der skal være muligt at kunne underskrive godkendelser m.m. via en 
digital signatur. 
Herved undgås papir flow udelukkende begrundet i behovet for en 
underskrift. 

AP1 

I.2.1 Etablering af Ejerfortegnelse 

Der skal etableres en løsning til autoritativ registrering af aktuel ejer 
(jf. begrebsmodellen) med ejerandele, historik og oplysninger om 
evt. administrator. Baseret på brug af ”Person” og ”Virksomhed” og 
dermed deres (forbedrede?) koncept for alternative adresser og 
udenlandske adresser (forbedring af ”Person” og ”Virksomhed” 
grunddata ligger udenfor dette projekt). 
Inddatakontrollen hos Domstolsstyrelsen (eller alternativt hos anden 
myndighed) er yderst vigtigt for at sikre korrekte registreringer og 
høj automatisering. Mulighed for til stadighed at øge andelen af 
automatiserede ajourføringer. 
Erfaringerne og måske infrastruktur og generelle komponenter fx 
ved fuldmagt fra eTL kan genbruges. 

Det er vigtigt med klare retningslinier for, hvem der gør hvad, og 
hvem der har ansvaret for den nye fortegnelses rigtighed og 
ajourføring. 

AP2 

I.2.2 Ejerskab udstilles via Datafordeleren 

Udstilles til ”alle” i forbedret kvalitet ift OIS  
Bemærk at dette leder til en ren infrastrukturgevinst 

AP2 

I.2.3 Klient til opdatering af Ejerfortegnelsen hos kommunen 

Der skal etableres en moderne klient til sikker og effektiv opdatering, 
for de sager der ikke kan ajourføres automatisk. Afhængig af de 
systemer der benyttes i bobehandlingen kunne der bygges en 
effektivt integration til ajourføringen af administrator i 
Ejerfortegnelsen. 

AP2 
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Nr. Beskrivelse Afhængighed 

I.2.4 Klient til opdatering af ejerfortegnelsen vedr administrator hos 
Skifteretten 

Der skal etableres en moderne klient til sikker og effektiv opdatering, 
vedr. administrator. Det er en delmængde af den funktionalitet der 
er i Kommune-klienten (jf. I.2.3) 

AP2 

I.3.1 Tidlige entydige identifikationer (KMS) 
I matriklen (KMS) skal præ-matrikel implementeres og gøres 
tilgængelig for andre via datafordeleren. Den tildeles ved fødslen 
entydige og uforanderlig nøgler (identifikation) til såvel ejendommen 
(BFE-nummer) som på matrikelniveauet (e-REF). 

AP3 

I.3.2 KMS’ datamodel implementeres i NytESR og BBR 
Omfatter ”Bestem Fast Ejendom” med tilhørende subtyper samt 
håndtering af Præ-matrikel. 

AP3 

I.3.3 Grunddata udstilles via datafordeler 
Udstilles til ”alle” i forbedret kvalitet (Matrikel, BBR) 

AP3 

I.4.1 Der bliver behov for et eller flere felter i ejendomsskatteregisteret 
(hel/delvis) for håndtering af visse fritagelser for betaling af 
ejendomsskat og dækningsafgift. Denne oplysning står i dag i 
vurderingsregisteret. 

AP4 

I.4.2 Behov for NytESR som rygrad i ejendomsskattebilletterne. 
NytESR skal hente data om ejendommen fra Ejerfortegnelsen, 
Matriklen og NytVUR via datafordeleren. 

AP4 

I.5.1 Nyt VUR med integreret GIS AP5 

I.7.1 BBR-”fejlmeldeklient” for bygninger og boliger 

 Digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen. 

 Fremsendelse af fejlen til rette myndighed/kommune 

 Modtagelse af fejlen og integration til editeringsmulighederne i 
BBR-klient. 

AP7 

I.7.2 Matrikel-”fejlmeldeklient” 

 Digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen. 

 Fremsendelse af fejlen til rette myndighed/kommune 

 Modtagelse af fejlen og integration til editeringsmulighederne i 
Præ-matrikel- og Matrikel-klient. 

AP7 

I.7.3 Vurdering-”fejlmeldeklient” 

 Digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen. 

 Fremsendelse af fejlen til rette myndighed/kommune 

 Modtagelse af fejlen og integration til editeringsmulighederne i 
Vurdering-klient. 

AP7 

I.7.4 Ejerfortegnelse-”fejlmeldeklient” 

 Digital fejlmelding evt. med forslag til udbedring af fejlen. 

 Fremsendelse af fejlen til rette myndighed/kommune 

 Modtagelse af fejlen og integration til editeringsmulighederne i 
Ejerfortegnelse-klient. 

AP7 
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8. Totaloversigt over 
grunddataforbedringer 

Analysen af forretningsprocesser har totalt set identificeret nedenstående nødvendige 
grunddataforbedringer i relation til en effektiv it-understøttelse af disse: 
 

Nr. Beskrivelse Processer 

D.1.1 Etablering af ejerlejligheder og bygning på lejet grund i matriklen. 
Herunder datavask af tingbogens og ESR’s registreringer af 
ejerlejligheder og bygninger på lejet grund. 

 

AP1 

D.1.2 Tilknytning af entydige nøgler (BFE nummer m.m.) i matriklen. 

 
AP1 

D.1.3 Tilretning af BBR til at anvende Matriklens nye nøgler – herunder at 
overgå til at anvende matriklens ejendomsbegreb (BFE nummer 
m.m.). 

 

AP1 

D.1.4 Tilretning af tingbogen til at anvende nye nøgler i matriklen – 
herunder en tilretning til matriklens ejendomsbegreb (BFE nummer) . 

 

AP1 

D.1.5 Tilretning af tingbogen til at anvende reference til strukturerede 
adresser, bygninger m.m. i BBR. 

 

AP1 

D.2.1 Datavask af ejeroplysninger fra ESR og Tingbog. 

Der skal vaskes til den nye begrebsmodel. I den forbindelse skal alle 
eksisterende ESR felter og behov for evt. nye felter gennemgås nøje, 
så den rette konvertering kan foregå og de rette datakontroller for nye 
sager etableres. Høj grad af automatisering skal indtænkes. 
På workshoppen blev specielt overtagelsesdata fra anmeldelsen nævnt 
og ejerandele før og efter. 
Brugen af og afhængigheden til Matriklen, BBR? samt 
Person/Virksomhed skal designes. 

AP2 

D.2.2 Datavask af ejendomsoplysninger i Matrikel, Tingbog og ESR 
Der er behov for at afstemme/vaske oplysninger om ejendomme i 
Matrikel, Tingbog og ESR 

AP2 

D.2.3 Harmonisering af ejendomsbegrebet inkl. bygning på lejet grund. 

Processerne i denne arbejdspakke og de nye It-løsninger får gavn af 
begrebsforenkling af de autoritative ejendomsdata, som ejerskabet 
skal knyttes til. 

AP2 
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Nr. Beskrivelse Processer 

D.2.4 Ejerløse ejendomme 
Det skal specielt afgøres hvad der skal ske med ejerløse ejendomme. 
Fx ved amortisering for at sikre at de får en ejer som alle andre 
ejendomme frem for at skulle lave alternativ behandling fx i 
forbindelse med ejendomsskat. 

AP2 

D.3.1 Harmonisering af begreberne om bygninger og ejendomme 
Processerne i denne arbejdspakke og de nye It-løsninger får gavn af 
begrebsforenkling af de autoritative ejendomsdata. 

AP3 

D.5.1 Oprydning i eksisterende samvurdering 
Fjerne overflødige og evt. fejl. 

AP5 
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9. Oversigt over infrastrukturgevinster 
I forhold til selve infrastrukturen har analysen identificeret nedenstående forretningsmæssige 
gevinster som supplement til de procesrelaterede: 
 

Nr. Beskrivelse Aktør 

G.7.1 SOA gevinst 
Der er mulighed for at bygge ”slankere” IT systemer der tilgår 
grunddata og hændelser via services. 

Myndigheder 

G.7.2 OIS distribution erstattes af Datafordeleren for ejendoms- og 
bygningsdata 
Prismodellen kendes ikke endnu, men der forventes 
stordriftsfordele. 

Myndigheder 

 


