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STAMDATA 2010 
Initiativ 3.1.A Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling 

(DOB) 
 

Formål og målsætning Projektet der gennemføres over en treårig periode er et 
demonstrationsprojekt for digital byggesagsbehandling i et 
samarbejde mellem stat og kommuner. Projektet skal vise, hvordan 
digitaliseringen kan foregå og samle viden om, hvilke gevinster 
borgere, virksomheder og myndigheder opnår (herunder 
arbejdskraftbesparelser i den offentlige forvaltning).  
 
Projektets strategiske sigte er at skabe et beslutningsgrundlag for en 
landsdækkende implementering af digital byggesagsbehandling.  
 
I regi af projektet udvikles et antal ”services” /digitale værktøjer der 
kan demonstrere ”den gode ansøgning” og ”den gode 
sagsbehandling”, som understøttes af ”den gode datahåndtering”. 
Gennem implementering af disse services i de deltagende 
kommuner indsamles viden om muligheder, problemstillinger og 
gevinster ved den digitale byggesagsbehandling. 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende KL, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle og 

Århus Kommuner. 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Else-Marie Ulvsgaard, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Status Juni 2010 
Initiativ: 3.1A Digitalisering af Offentlig Byggesagsbehandling (DOB) 
Realiserede aktiviteter / Hændelser /  Mål og/eller milepæle i perioden (max 5 pinde): 

• Online systemet der omhandler ”den gode ansøgning” blev tilgængeligt. 1. april på 
de 6 deltagende kommuners hjemmesider. Løsningen kan også tilgås på adressen: 
www.byggetilladelse.Boligejer.dk. 

• I den kommende periode vil arbejdet med den ”Den gode sagsbehandling” omfatte 
udvikling af komponenter, der understøtter kommunernes modtagelse af 
byggeansøgning. 

• Arbejdet med den landsdækkende implementering af den digitale 
byggesagsbehandling vil i den kommende periode omfatte afdækning af 
forudsætninger for at opstille en businesscase, herunder forretningsmål.   

Status januar 2010 
Realiserede / aktiviteter / Hændelser /  Mål eller milepæle 
Der er udviklet et online system, der omhandler ”den gode ansøgning”. Online systemet 
skal være tilgængeligt for bygherrer, rådgivere samt kommunale byggesagsbehandlere. 
Via systemet kan ansøgere bl.a. få vist data på et kort samt placere det ønskede byggeri på 
kortet under hensyntagen til kendte planer, byggelinier etc.  
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STAMDATA 2010 
Initiativ 3.1.B Strategi for digital håndtering af bygninger fra 

vugge til grav 
 

Formål og målsætning Domænebestyrelsen vil under dette initiativ udforme en strategi 
med fokus på udbygningen af den digitale infrastruktur og 
realiseringen af visionen. 
 
De virkemidler bestyrelsen umiddelbart kan anvende er: 
- fremme regulering via de myndigheder som indgår i 
domænebestyrelsens arbejde 
- indgå aftaler der forpligtiger domænets aktører til at agere og 
samarbejde inden for bestemte rammer 
- tage initiativer, herunder søge om finansiering til aktiviteter. 
 
Udvikling og implementering af den digitale infrastruktur må ske 
med respekt for eksisterende forretningsprocesser i et samarbejde 
med de involverede parter og forventes således i et vist omfang at 
bygge videre på eksisterende initiativer og strukturer. 
 
Strategien forventes klar medio 2010 og vil formentlig bidrage 
yderligere til igangværende initiativer og føre til nye. 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Domænebestyrelsens medlemmer 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 3.1B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav 
Status Juni 2010 

• Der er lavet et udkast til strategi. 
• Omdrejningspunktet for strategiarbejdet har i foråret været at få defineret og 

udformet indsatsområder i forlængelse af Domænebestyrelsens vision.  
• Indsatsen som Domænebestyrelsen skal understøtte skal føre til identificerbare 

gevinster, samtidig med at udbygningen af den digitale infrastruktur understøttes. 
 
Status januar 2010 
Intet - Nyt initiativ i HP 2010 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 4.1.A Digital Adgang til Oplysninger i forbindelse med 

Ejendomsoplysninger (DIADEM) 
 

Formål og målsætning Det er DIADEM projektets hovedmål, at borgere og virksomheder 
skal have digital adgang til en række nødvendige 
ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. 
 
DIADEM skal medvirke til kortere sagsbehandlingstid, give bedre 
mulighed bedre mulighed for borgerselvbetjening samt en række 
effektiviseringer via standardisering og automatisering af processer, 
som samlet set vil bidrage til at markant reduktion af 
omkostningerne ved at indhente og videregive 
ejendomsoplysningerne. 
 
En væsentlig del af målet vil være nået, når der er sikret adgang til 
de oplysninger, der i dag indhentes gennem det kommunale 
ejendomsoplysningsskema. Skemaet indeholder en betydelig del af 
de nødvendige oplysninger, og kommunen opkræver i dag et gebyr 
for arbejdet med at fremfinde og samle data i forbindelse 
medejendomshandler. 
 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende KL, Danmarks Miljøportal, Domstolsstyrelsen SKAT, 

Vejdirektoratet, By- og landskabsstyerlsen, samt Kort- og 
Matrikelstyrelsen 

Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Susanne Mikkelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 3.1B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav 
Status Juni 2010 

• Der er udarbejdet forslag til lovændringer, som skal sikre, at der er hjemmel til at 
kræve digital registrering af alle de relevante oplysninger til DIADEM. Lovforslaget 
forventes sendt i høring sommeren 2010 og fremsat efteråret 2010.   

• Projektets største og dyreste opgave med den landsdækkende digitalisering af 
analoge data er nu så vidt, at opgaven med at digitalisere oplysninger vedrørende 
olietanke forventes sendt i udbud i efteråret 2010. 

• Opgaven vedrørende den forespørgselsmotor, som skal samle oplysningerne fra de 
forskellige eksterne systemer, f.eks. Danmark Miljøportal eller OIS, og gøre 
oplysningerne tilgængelige for brugerne er igangsat.  

Status januar 2010 
Projektet blev igangsat efter sommeren 2009 og består af 7 delprojekter. Der blev i 2009 
arbejdet med juridisk kortlægning af nødvendige ændringer af love og regler, udvidelse af 
plansystemet og identificering af rådighedsindskrænkninger via Danmarks Miljøportal er 
igangsat. Endvidere blev forarbejdet til projektets største og dyreste opgave, den 
landsdækkende digitalisering af visse analoge data, påbegyndt.  
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STAMDATA 2010 
Initiativ 5.1.A Forenkling af ejendomsvurderingen 

 
Formål og målsætning Ejendomsvurderingssystemerne er ikke tidssvarende og kan ikke 

uden uforholdsmæssigt store investeringer bringes i en stand, hvor 
de kan understøtte vurderingsopgaven efter moderne IT-
arkitekturprincipper.  
 
Efter en politisk beslutning om eventuelt at ændre/justere 
vurderingsreglerne, er der således behov for at nyudvikle et 
ejendomsvurderingssystem fra bunden. 
 
Ejendomsvurderingssystemet, VUR, har et meget tæt samspil med 
det kommunale ejendomsstamregister, ESR, som medfører, at der er 
behov for en nøje koordinering de to systemer imellem, hvis der 
sker ændringer. 

Ansvarlig  SKAT  
Medvirkende Der vil være stort behov for koordinering med eksterne parter, 

herunder KL, KMS, EBST, BLST og DSST. 
 

Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Bo Dalsby, SKAT  
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 3.1B Strategi for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav 
Status Juni 2010 

• Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om at ændre/justere vurderingsreglerne. 
Initiativet afventer politisk beslutning.  

 
Status januar 2010 
Ingen – nyt initiativ i handlingsplan 2010  
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STAMDATA 2010 
Initiativ 6.1.A Etablering af elektronisk huslejeregister 

 
Formål og målsætning Der er allerede etableret et register over samtlige almene boliger på 

boligportalen DanmarkBolig.dk. Arbejdet med fase II, der omfatter 
et register over samtlige almene boligers huslejer, er gået i gang.  
Registret skal oprettes med hjemmel i almenboligloven og omfatte 
den almene boligsektor, idet det forudsættes, at indberetning til 
registret er obligatorisk for almene boligorganisationer. 
 
Registret etableres med det primære formål at levere 
huslejeinformationer og andre relevante boligrelaterede 
informationer til brug ved opstart/ansøgning og omberegning af 
boligstøtte for de omfattede boliger.  
 
Desuden vil et elektronisk huslejeregister kunne anvendes til 
statistiske analyseformål samt til præsentation af data på forskellige 
elektroniske platforme, herunder DanmarkBolig.dk. 

Ansvarlig  Socialministeriet (i samarbejde med Landsbyggefonden) 
Medvirkende Relevante samarbejdsparter, herunder Beskæftigelsesministeriet, 

KL m.fl. 
 

Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Jacob Østlund Jacobsen, Socialministeriet 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 6.1A Etablering af elektronisk huslejeregister 
Status Juni 2010 

• Der er blevet fastlagt overordnede retningslinjer for udformning af huslejeregisteret. 
• Der arbejdes pt. for en endelig afklaring af finansieringen.  
• Opgaven med etablering af et huslejeregister forventes herefter overdraget til 

Landsbyggefonden. 
 
Status januar 2010 
Ingen – nyt initiativ i handlingsplan 2010  
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STAMDATA 2010 
Initiativ 7.1.A Energidata 

 
Formål og målsætning Dette initiativ er et led i regeringens strategi for reduktion af 

energiforbruget i bygninger og har til formål at få etableret et 
landsdækkende system med oplysninger om faktisk energiforbrug 
(som målt/aflæst). Oplysninger om energiforbruget i bygninger 
etableres som en del af BBR. 
 
Ved at indsamle oplysninger om bygningers faktiske og potentielle 
energiforbrug får forskere og beslutningstagere nye muligheder for 
at vurdere og følge effekten af energipolitiske tiltag. 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og energiselskaber 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 7.1A Energidata  
Status Juni 2010 

• Sommeren 2010 udsendes en bekendtgørelse i høring, der pålægger 
energiselskaberne at indberette energiforbrugsdata til BBR. 

• Arbejdet med kravspecifikation af den centrale it-funktionalitet, der skal modtage og 
behandle de indkomne data, er ved at være afsluttet. 

 
Status januar 2010 
I december 2009 blev vedtaget en lov, der giver Erhvervs- og Byggestyrelsen mulighed 
for at indsamle energiforbrugsoplysninger vedrørende naturgas, el, olie og fjernvarme. 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 7.1.B Udvidelse af Ledningeejerregistret (LER) 

 
Formål og målsætning LERs formål er at undgå de graveskader på ledninger, som hvert år 

koster samfundet store summer og forsyningssvigt. Gennem LER 
kan virksomheder og myndigheder, der graver professionelt få 
oplysninger om, hvem der ejer nedgravede ledninger i jorden. LER 
systemet formidler digitalt kontakten til ledningsejerne og 
graveaktører, som via LER kan få fremsendt oplysninger om 
ledningernes beliggenhed. LER finansieres gennem gebyr på 
graveforespørgsler.  
 
I dec. 2009 vedtog Folketinget en lovændring, der udvider LER’s 
dækningsområde fra veje til alle arealer og til søterritoriet. Formålet 
med lovændringen er at få samme økonomiske gevinster som i 
forhold til veje.  
 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Interesseorganisationer for ledningsejerne og graveaktører 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Henrik Suadicani 
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 7.1.B Udvidelse af Ledningeejerregistret (LER) 
Status Juni 2010 

• Erhvervs- og Byggestyrelsen forbereder implementering af loven, der udvider LER’s 
dækningsområde fra veje til alle arealer og til søterritoriet og som træder i kraft 
1.9.2010 

• Erhvervs- og Byggestyrelsen forbereder udfærdigelse af Bekendtgørelse og 
informationskampagne om konsekvenserne af lovændringen målrettet 
interessenterne. 

 
Status januar 2010 
Ingen – Nyt initiativ i HP 2010 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 8.1.A Boligejer.dk og OIS.dk 

 
Formål og målsætning I 2009 blev Boligejer.dk fusioneret med OIS.dk, så den samlede 

portal i dag indeholder såvel information om køb, salg og byggeri af 
ejendomme som tilgængelige data om eksisterende ejendomme til 
brug for private og professionelle. Portalen er indrettet, så den er 
egnet til formidling af projekterne om digital byggesagsbehandling 
og digital ejendomshandel (initiativ 3.1.A og 4.1.A i 
Domænebestyrelsens handlingsplan 2010). Den samlede portal 
Boligejer.dk har på denne måde styrket sin rådgivnings- og 
vejledningsdel i sammenhæng med de vigtige ejendomsdata, der 
findes på OIS.dk. 
 
OIS.dk fastholder sin funktion som datawarehouse, som i dag har en 
meget bred anvendelse blandt professionelle brugere og 
datadistributører 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Øvrige aktører inddrages i forhold til de konkrete udviklingstiltag.  
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Hanne Groth, Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 8.1.A Boligejer.dk og OIS.dk  
Status Juni 2010 

I 2010 er portalen udvidet med: 
• Indhold om byggeskadeforsikring (herunder adgang til eftersynsrapporter under 

dataopslag) 
• Kort med salgspriser.  
Senere følger indhold om nyt huseftersyn, indeklima samt energivenligt byggeri i 
samarbejde med Energistyrelsen v. Center for Energibesparelser. 

Status januar 2010 
Boligejer.dk og OIS.dk blev sammenlagt november 2009. Med den nye portal er skabt et 
centralt omdrejningspunkt for boligrelaterede oplysninger, vejlednings- og 
rådgivningsinformation og oplysninger om køb, salg og byggeri af ejendomme og adgang 
til tilgængelige data om eksisterende ejendomme. Den samlede portal Boligejer.dk har på 
denne måde styrket sin rådgivning og vejledningsdel i sammenhæng med de vigtige 
ejendomsdata, der findes på OIS.dk. 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 8.1.B Arbejdsgruppe vedr. eDag3  og borger.dk 

 
Formål og målsætning I foråret 2010 etableres en arbejdsgruppe, hvor 

Domænebestyrelsens medlemmer inviteres til at deltage. 
Arbejdsgruppen skal kortlægge, om der er nye løsninger, der kan 
præsenteres på Borger.dk, og drøfte hvordan disse i givet fald kan 
præsenteres under temaet ”Bolig og Flytning” i forbindelse med 
eDag3.   
 
Beslutning om udvikling af nye løsninger er ikke omfattet af 
arbejdsgruppens opgaver. Arbejdsgruppen vil udelukkende omfatte 
løsninger, som de enkelte myndigheder allerede har udviklet – eller 
har besluttet at sætte i gang. 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Domænebestyrelsens medlemmer er inviteret til at deltage. 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Hanne Groth, Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 8.1.B  Arbejdsgruppe vedr. eDag3  og borger.dk 
Status Juni 2010 

• Der er afholdt arbejdsgruppemøde med fokus på orientering om borgertemaet ’Bolig 
og Flytning’ på Borger.dk samt om eDag3 og integration mod Borger.dk – herunder 
den Offentlige IntegrationsModel og NemLogin. Efterfølgende har borgertemaet 
haft en bilateral dialog med de deltagende myndigheder mhp. at afdække evt. 
løsninger, der burde integreres og/eller profileres på Borger.dk. 

• Der bliver holdt løbende kontakt med henblik på at få integreret de løsninger der vil 
være aktuelle, samt evt. at give allerede integrerede løsninger en ekstra profilering, 
således som det er sket med DanmarkBolig.dk. 

Status januar 2010 
Intet – Nyt initiativ i HP 2010 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 9.1A Datakvalitet i BBR 
Formål og målsætning Bygnings- og Boligregisteret (BBR) indeholder en lang række 

oplysninger om de fysiske forhold for Danmarks bygninger. De 
data, der registreres i BBR, anvendes i en lang række 
sammenhænge, af mange forskellige brugere og til mange 
forskellige formål, herunder beregning af forsikringspræmier, 
ejendomsvurderinger, byggestatistik, boligstøtte og kommunale 
bloktilskud m.m. Med det brede anvendelsesområde har 
datakvaliteten indflydelse på en lang række væsentlige 
samfundsmæssige forhold, og det er derfor af stor betydning at 
BBR-data er korrekte og aktuelle. 
 
Formålet med initiativet er at følge de tiltag der gøres for at højne 
datakvaliteten i BBR. 

Ansvarlig Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende KL og kommunerne. Andre relevante parter involveres i opgaverne efter 

behov.  
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Status Juni 2010 
Initiativ: 9.1A Datakvalitet i BBR 
Realiserede aktiviteter / Hændelser /  Mål og/eller milepæle i perioden (max 5 pinde): 

• EBST arbejder på en ny handlingsplan for bedre datakvalitet i BBR. 
Handlingsplanen vil samle en række initiativer, der forventes igangsat i løbet af de 
kommende år. 

• EBST arbejder på en omfattende revision af bekendtgørelse om ejers oplysningspligt 
til BBR. Med revisionen får ejer et opdateret overblik over hvilke registreringen han 
eller hun skal være opmærksom på, samt i hvilke situationer, ejeren skal være særligt 
opmærksom. 

 
Status januar 2010 
Realiserede / aktiviteter / Hændelser /  Mål eller milepæle 
I 2009 er der udviklet og idriftsat et webbaseret modul, der understøtter central udsendelse 
af fejllister til kommunerne og som er i stand til at følge op på, hvorvidt de udsendte fejl 
bliver rettet. Systemet er blevet godt modtaget i kommunerne, som har fået lettere ved at 
identificere og rette fejl. Desuden er der gennemført sammenligninger af interne BBR - 
data med henblik på logisk kontrol. 
 
Med idriftsættelsen af nyt BBR i december 2009 er der taget et vigtigt skridt på vejen til 
bedre datakvalitet og nye funktionaliteter i BBR. OIS er fortsat distributionskanal for BBR 
data. 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 9.1.B Rammer for standardiseringsindsatsen 

 
Formål og målsætning Domænebestyrelsen vil anvende de eksisterende strukturer til at 

fremme standardiseringsarbejde inden for bygge- og boligområdet 
og vil arbejde for, at der etableres et forum for håndtering af 
standardiseringsarbejdet i 2010.  
 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende IT- og Telestyrelsen 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Asbjørn Lenbroch, Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 9.1.B Rammer for standardiseringsindsatsen 
Status Juni 2010 

• Det er i den hidtidige afsøgning af mulighederne for etablering af et 
standardiseringsforum blevet tydeligt at der er tale om en betydelig opgave. Det er 
nødvendigt at få et overblik over kompetence- og ressourcebehov samt 
finansieringsmodeller inden etablering. 

• Det forventes at det med udgangspunkt i den strategi som Domænebestyrelsen 
udarbejder, vil være muligt at identificere de områder hvor en indsats er særlig 
nødvendig.  

Status januar 2010 
Bestyrelsen ønsker at tage udgangspunkt i konkrete standardiseringsbehov og forventer at 
arbejdet med de mere forretningsorienterede temaer i handlingsplanen vil være med til at 
identificere og afgrænse den offentlige standardiseringsindsats indenfor domænet. Det 
gælder i høj grad domænebestyrelsens strategi for digital håndtering af bygninger fra 
vugge til grav, som udarbejdes i 2010. 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 9.1.C Harmonisering af arealbegrebet 

 
Formål og målsætning Brugen af informationer om bygningsarealer indgår i en lang række 

administrative og forvaltningsmæssige sammenhænge. Definitionen 
af bygningsrelaterede arealer i administrative og 
forvaltningsmæssige sammenhænge er ofte forskellig, hvilket 
umuliggør eller besværliggør sammenspil og sammenhæng i den 
offentlige forvaltning.  
 
Der er derfor belæg for at undersøge, om der kan skabes en bedre 
sammenhæng mellem arealbegreberne i BBR og de arealbegreber, 
der fremgår af byggeloven / bygningsreglementet og 
ejerlejlighedsloven. Initiativet skal afdække, hvordan der kan skabes 
øget overensstemmelse og sammenhæng mellem de forskellige 
arealbegreber og definitioner. 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Aalborg Universitet, som udarbejder rapporten 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Lars Misser, Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 9.1.C Harmonisering af arealbegrebet 
Status Juni 2010 

• Projektet fortsætter med en løbende dialog imellem parterne. Arbejdet koncentrerer 
sig om mulighederne for samordning mellem arealbegreberne i BBR-loven og i 
Byggeloven. 

• Der ventes en foreløbig rapport fra Ålborg Universitet i sommeren 2010. 
 
Status januar 2010 
Intet – nyt initiativ i HP 2010 
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STAMDATA 2010 
Initiativ 9.1.D Businesscase vedr. Bygningsgeokodning 

 
Formål og målsætning Bygningsgeokodning indebærer at BBRs bygninger stedfæstes på et 

digitalt kort ved hjælp af koordinater. Resultatet er an entydig 
relation mellem Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matriklen og 
det Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag (FOT).  
Bygningsgeokodning er en del af den digitale infrastruktur på 
bygnings- og ejendomsområdet og den tilsvarende geografiske 
infrastruktur. Bygningsgeokodning skal foregå i tæt sammenhæng 
med etablering/ajourføring af den fælles offentlige geografiske 
infrastruktur (FOT). 
 
I projektet gennemføres en business case, der skal belyse værdien af 
en landsdækkende bygningsgeokodning. 

Ansvarlig  Erhvervs- og Byggestyrelsen 
Medvirkende Kort & Matrikelstyrelsen 
Kontaktperson  
(ansvar for opfølgning) 

Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen 

 
AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA 
Initiativ: 9.1.D Businesscase vedr. Bygningsgeokodning 
Status Juni 2010 

• Udkast til business case foreligger. Det er aftalt at resultatet skal dokumenteres 
yderligere og at der skal udformes oversigtsnotat som beskriver resultatet i ikke-
tekniske termer.  

• Business case og oversigtsnotat er ved at blive færdiggjort mhp. en afslutning af 
opgaven.   

 
Status januar 2010 
Realiserede / aktiviteter / Hændelser /  Mål eller milepæle 
Hovedparten af business case analysearbejdet er gennemført i 2009, herunder i form af en 
række interviews og en workshop med primære interessenter. Analysen belyser værdien af 
at forberede og gennemføre en landsdækkende bygningsgeokodning, herunder i form af 
højere nytteværdi af BBRs bygningsinformationer samt øget effektivitet i 
opgaveløsningen i private erhverv og den offentlige forvaltning.  
 
Resultaterne af undersøgelsen skal forelægges Domænebestyrelsen samt 
Servicefællesskabet for Geodata i løbet af 2. halvår 2010, mhp. en beslutning om en 
eventuel efterfølgende realisering.    
 
 
 


