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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i styregruppen for GD1
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 15.00-16.00, SDFE mødelok. 0.3

1. Godkendelse af dagsorden (B)

2. Godkendelse af referat (B)
Bilag: 2.1 Referat fra møde den 2. februar 2017 

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
Bilag: 3.1 Cover programstatus

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
Bilag: 4.1. Cover Risici og emner

5. Umatrikulerede arealer (O)

6. Skæve Ejerlejligheder (O)
Bilag 6.1 Cover Skæve Ejerlejligheder

7. Evt. 

Kontor
Effektivisering

Dato
13. marts 2017

J nr. 7001-0010

/aslen
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Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering

Rentemestervej 8
2400 København NV

T: +45 7254 5500
E: sdfe@sdfe.dk

www.sdfe.dk

Dagsorden for møde i styregruppen for GD1
Torsdag den 2. februar 2017 kl. 14:30 – 16, SDFE mødelok. 0.3

Til stede:
Søren Reeberg Nielsen, SRN, (SDFE), Morten Nordahl Møller, MNM, (SDFE), 
Peter Knudsen, PKN, (SDFE), Leif Hernø, LHE, (SDFE) deltog som suppleant for 
Georg Jensen, Adam Arndt, AAR, (SDFE) deltog som suppleant for Per gade, 
(DIGST), Gitte Bahne Mortensen, GBM, (DIGST) Søren rude, SRU (SKAT), Jess 
Svendsen, JES, (GST), Troels G. Rasmussen, TGR, (KL), Henrik Grønbæk HGR, 
(KL/KOMBIT), Asbjørn Lenbroch, ALE (SDFE) - referent.

Afbud:
Thea Sand (SKAT), Sørup Hansen (Domstolsstyrelsen), Georg Jensen (SDFE), 
Per Gade (DIGST). 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Godkendelse af referat (B)
3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B) 
5. Umatrikulerede arealer (O)
6. Skæve lejligheder (O)
7. Evt. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (B)
SRN gjorde opmærksom på, at punkterne 5 og 6 er orienteringspunkter og 
at de fejlagtigt var markeret med (B).

Styregruppen godkendte dagsordenen. 

2. Godkendelse af referat (B)
PKN gjorde opmærksom på en præcisering til referatet under punkt 5 side 
3, idet der er tale om at fremsøge ”BFE via adresse” og ikke omvendt. 

TGR bemærkede vedr. punkt 6, side 4, at KL ikke mente at det blev aftalt, 

Kontor
Effektivisering

Dato
9. februar 2017

J nr. 7001 - 0004

/aslen
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at der skal foretages estimering af skatteprovenu, samt at SKAT skulle 
deltage i arbejdet.

JESS, GST bemærkede, vedr. vedr. punkt 6 side 4, at han på mødet alene 
skønsmæssigt havde givet udtryk for, at opgaven formentlig kan holdes 
inden for 2 mio. kr. 

Ændringerne vil blive indarbejdet i referatet, der blev godkendt med disse 
bemærkninger.

3. Status for delprogrammets fremdrift (B) 
PKN præsenterede statusbilledet og bemærkede, at status i store træk 
svarer til, hvad der blev præsenteret på det fælles GD1_GD2 møde. 
Programmet er fortsat i gul men er gået i grøn på ressourcer.

JES bemærkede til statusbilledet, at MU sammen med leverandøren har 
fuldt fokus på at blive klar til snitfladetest. De dele af funktionsprøven, der 
ikke specifikt vedrører testforløbet og er en del af Matriklens ”egen” 
forretning, udsættes derfor.

Styregruppen godkendte status for delprogrammets fremdrift. 

4. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)
PKN præsenterede punktet.

Til emne 6 ”Kommuneklienten i Matriklen” blev bemærket, at der foregår et 
fornuftigt bilateralt arbejde, og at GST og KL har tiltro til den proces der 
kører. 

Til Risiko 130. blev bemærket, at det fejlagtigt er angivet, at BBR 
specificerer services. Dette skal rettes til DAR. Det blev desuden 
bemærket, at der er en god proces mellem Kombit og Matriklen vedr. 
indholdet i de services, der skal udvikles. Da der er mange eksterne 
anvendere af den pågældende service, fastholdes den som et kritisk emne 
i GD1 emneregister.

HGR, KOMBIT bemærkede, at tilføjelsen af den pågældende sammensatte 
service vil betyde, at DLS for DAR skal opdateres. Denne DLS opdatering 
skal der tages højde for i de fælles planer. 

SRN bemærkede, at der kun er få GD1 specifikke emner til behandling i 
styregruppen, da de fleste emner og risici vedrørende det tværgående 
testarbejde behandles på det fælles styregruppemøde.

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen status på kritiske emner 
og risici. 

5. Umatrikulerede arealer (O)
Jess, GST redegjorde for status på opgaven, som GST har samarbejdet 
med KL om.

Af de resterende umatrikulerede arealer er der forskellige typer, hvor 
ejerskabet er uklart. Størstedelen af de resterende arealer er placeret i 
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Københavns Kommune. I flere tilfælde vil en landinspektør skulle forestå 
en matrikulering af det pågældende areal. Det er fortsat forventningen, at 
opgaven kan løses for under 2 mio. kr.

SRN bemærkede, at det forsat er vigtigt, at opgaven løses i samarbejde, 
da IT systemunderstøttelse af så få arealer ikke vil kunne svare sig. 

Jess, GST bemærkede, at KL ikke er enig i Coverets 3. bullit vedr. 
opgørelse af skatteprovenu. SRN accepterede, at opgørelse af 
skatteprovenu udgår af opgavebeskrivelsen, men understregede, at det 
fortsat kan blive relevant at belyse provenumæssige konsekvenser, hvis 
der skal løftes en sag om finansiering i Grunddatabestyrelsen.  

Med denne bemærkning godkendte styregruppen fremdriften for 
opgaveløsningen. 

6. Skæve lejligheder (O)

MOMOL bemærkede indledningsvist, at der er fremdrift i opgaven med at 
løse problemet med de skæve lejligheder.

Fremadrettet etableres sammenhæng mellem Matriklens registrering af 
ejerlejligheder og de korresponderende enhedsregistreringer i BBR.

For eksisterende ”skæve” ejerlejligheder, vil der ske en datavask, hvor 
matriklen skal bidrage med data. 

HGR, Kombit bemærkede, at arbejdet er i gang, og at SKAT er i gang med 
at analysere hvordan en løsning kan implementeres. 

SRN bemærkede afslutningsvis, at en løsning kan siges at være en del af 
delprogrammets gevinstrealisering. 

Med disse bemærkninger godkendte styregruppen fremdriften i SKATs 
opgaveløsning

7. Evt. 

Der var intet under punktet. 



Cover Den 13. marts 2017 

Statusrapportering for projekterne i Ejendomsdataprogrammet GD1

Problem
Projekterne statusrapporterer forud for hvert møde i styregruppen. 
Styregruppen skal forholde sig til programmets og projekternes status. 

Baggrund
Der statusrapporteres for afsluttede og kommende milepæle – både ift. 
projekternes systemleverancer og ift. test- og implementeringsplanens 
milepæle. 

Den samlede status i dette cover baserer sig på statusrapporter fra projekterne 
for perioden 12. januar 2017 – 28. februar 2017. 

Status 
Delprogrammet er fortsat i gul status Fsva. MU, EBR og EJF er tid i gul, som 
følge af forsinkelser i forberedelse til og gennemførelse af Snitfladetesten. 
Samlet set vurderes programmet i gult pga. de aktuelle forsinkelser og da MU 
er på kritisk vej.

 
Sidste periode Denne periode

Samlet Tid Scope Ressourcer Samlet Tid Scope Ressourcer
Samlet 
status
Matriklens 
udvidelse (MU) 
Ejerfortegnelse
n (EF) o

BBR
Testprojektet 
(GD1-GD2)

Registerprojekternes egen uddybning af status

Matriklens Udvidelse

Projektet rapporteres i GUL, da projektet er forsinket på en række områder:
Snitfladetest:
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- Integration med Datafordelers tokenomveksler og EJF-
udstillingsservice virker ikke. Fejlsøgning i gang. IBM arbejder tæt 
sammen med GST og SIT.

- Etablering af integrationer med Ajourføringsservices i MU Preprod 
pga. udskiftning af certifikater. Fejlsøgning i gang. IBM arbejder tæt 
sammen med GST og SIT.

- MU-GDB replikering har væsentlige fejl. Plan for fejl er udarbejdet. 
Efter deploy af fejlrettelser skal der generes et ny initialload til 
datafordeleren. 

- Fejl i konfigurationen vedr. bitemporalitet og andre fejl i 
udstillingsservices, som betyder, at der skal implementeres en DLS-
ændring, før registret kan færdiggøre test af egne services og hændelser. 

Der er igangsat delprojekt for levering af generelle og udvidede hændelser i 
samarbejde med SDFE (DAT).

Ejerfortegnelsen. 
Projektet er i gul pga. væsentlige forsinkelser i perioden, hovedsageligt pga. en 
række væsentlige blokerende fejl på datafordeleren, herunder

- Blokering for adgang til Ejerfortegnelsens services på datafordeleren 
(Ejerfortegnelse, EjerfortegnelseFortrolig og 
EjerfortegnelseFortroligBeskyttet) (Dette er løst nu.)

- Manglende adgang til CPR-data og CPR-services pga. re-konfiguration 
af disse data på datafordeleren.  (Dette er løst nu.)

- Test af enkelte metoder ift. bitemporalitet blokeret af, at det ikke er 
muligt at overføre data til Datafordelerens Test03 miljø.(Dette er løst 
nu.)

- Problemer med connectivity ift. at kunne modtage hændelsesbeskeder 
fra Datafordeleren i et PUSH abonnement (her bruger projektet 
væsentlige ressourcer på at hjælpe KMD med at teste deres service). 
(Dette er ikke løst p.t. men forventes løst i løbet af uge 10.)

De mange forsinkelser udfordrer væsentlig projektets deadlines ift. den fælles 
test-plan.

Endvidere er det besluttet at flytte basal og udvidet hændelsesgenerering for 
EJF fra GDB til registreret, og funktionaliteten skal færdigudvikles af 
Netcompany. Test af hændelser kan derfor kun gennemføres delvist og skal 
derved gentages på et senere tidspunkt.

BBR. 
Projektet er rapporteret i grøn status.

Konfiguration af BBR på Datafordeleren
Arbejdet med konfigurationen af BBR på Datafordeleren blev påbegyndt i uge 
37 jf. den aftalte plan for arbejdet. BBR projektet har testet løbende og 
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gentestet egne services, når DAF har idriftsat rettelser. Desværre har disse 
fejlrettelser ofte introduceret nye følgefejl. Der mangler generelt at blive 
gennemført en regressionstest på DAF efter fejlrettelser. Milepælen test af egne 
hændelser forventes færdig den 10/3 i stedet for den 27/2.  

Status for udviklingen af BBR
Systemleverandøren Netcompany har afsluttet udviklingen af BBR 2.0 og 
arbejder nu på etablering af BBR 1.8. Denne forventes idriftsat som planlagt til 
d. 6. juni 2017. 

Dialog med GD1 og MU om forskellig modellering af samtidige versioner & 
bitemporalitet
KOMBIT har samme med NC udarbejdet et løsningsforslag for hhv. BBR og 
DAR med henblik på, at håndtering af de konstaterede problemer i forbindelse 
med matriklens implementering af modelreglerne for samtidige versioner af 
foreløbige jordstykker.

BBR har, sammen med DAR, udformet et forslag til en løsningsmodel, som er 
sendt til GD1-programledelsen, mht. på en afklaring af, om den foreslåede 
løsning er acceptabel for alle parter. 

Det skal dog understreges at den foreslåede løsning alene løser de registernære 
problemstillinger. De tidligere beskrevne problemer, som alle anvendere af 
grunddata vil opleve, fordi registrene har implementeret 
grunddatamodelreglerne forskelligt, vil fortsat gøre sig gældende. 

[Kommentar fra GD1/GD2 programledelse: Programlederne har konstateret, 
at den beskrevne løsning opfylder forretningsbehovene i BBR og DAR og 
dermed muliggør den forudsatte gevinstrealisering, og ikke driver væsentlige 
omkostninger. Det konstateres samtidigt, at den tekniske implementering kan 
håndteres indenfor den fælles test- og implementeringsplan. Konsekvenserne af 
forskellig implementering af bitemporalitet indgår i analysen af hvordan 
bitemporalitet bedst kan håndteres i grunddataprogrammet, der gennemføres i 
regi af DIGST.] 

Test-projektet (GD1-GD2) 
Test-projektet er fortsat i gul status. Det skyldes den forsinkede afslutning på 
test af egne services og egne hændelser, som gør sig gældende for stort set alle 
registre jf ovenstående  

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status for delprogrammets fremdrift.
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Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.
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Væsentlige risici og emner

Problem
Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og 
delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som 
programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed. 

Baggrund
Programledelsen har vurderet, hvilke aktuelle risici og emner, der skal 
behandles på det aktuelle møde.

Status
Der er pt. 3 emner og én risiko i GD1 emne og risikoregister. 

Kritiske risici

ID Årsag Hændelse Effekt Værd
i
(SxK)

Tiltag

6 Kommuneklienten i 
Matriklen er fortsat 
under udvikling 
Kommunerne er i 
tvivl, om klienten 
opfylder de 
kommunale 
forretningsmæssige 
behov

klienten 
opfylder ikke 
de 
kommunale 
forretningsm
æssige behov

Kommunerne 
opnår ikke de 
forudsatte 
besparelser

12 18.01.2017 På 2 møder 
i arbejdsgruppe m PLF, 
KL, AAU og GST nov. 
og dec. 2016 er rammer 
og succeskriterier for 
løsning præciseret. I jan 
2017 holdes særskilte 
møder med PLF 
(funktionalitetskrav), 
KL 
(funktionalitetskrav) og 
AAU (lovspørgsmål). 
Der sigtes på 
funktionalitetskrav er 
fastlagt primo feb. 
Formulering af 
lovspørgsmål forventes 
klar i løbet af februar. 
Disse tiltag forventes at 
kunne give det 
tiltrængte 
brugervenlighedsløft og 
dermed understøtte 
målopfyldelse på 36 
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minutters 
effektivisering pr. sag i 
kommuner.   

6.3.2017
I jan-feb er gennemført 
5 møder AAU-GST om 
lovspørgsmål. Parallelt 
er gennemført særskilte 
møder/dialoger med 
hhv. PLF og 
KL/Sønderborg Kom. 
om funktionalitetskrav. 
På møde i hele 
arbejdsgruppen 6. marts 
er krav og  
lovspørgsmål blevet 
yderligere præciseret. 
Dialog vil herefter blive 
indledt m. MU’s 
leverandør om de 31 
fastsatte krav. I 
forlængelse heraf vil 
udviklings- og testplan 
blive aftalt.    

Kritiske emner

ID Problem og konsekvens Status
101 Håndtering af sammenlagte lejligheder. Ca. 

3600 af Tingbogens ejerlejligheder kan ikke 
matches med ESR.

31.09.2016: Skal håndteres inden 
GD1_GD2 implementeringen 
påbegyndes
07.11.2016 Løsningsforslag 
behandles på GD1 PF og STG
10.1.2017 GD1 programledelsen 
faciliterer, at der indgås aftale om 
implementering af den forslåede 
løsning.
3.3.2017 Skat har udarbejdet 
løsningsmodel, der forelægges 
GD1 styregruppen til orientering

107 Umatrikulerede arealer 2.11.2016 Løsningsforlsag 
behandles på GD1 PF og STG
10.1.2017 KL har på 
styregruppemøde i december 
meddelt, at der er opstået 
usikkerhed om antallet af 
umatrikulerede arealer.
03.03.2017 GST og KL 
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samarbejder om håndtering

130 Der mangler en funktionalitet, der kan 
fremsøge adresse via BFE og BFE via adresse, 
hvis der er behov.

2.11.2016 Der er ved at blive 
udarbejdet forslag til løsning, der 
vil gå i høring hos registre.
10.1.2017: Det er blevet afklaret 
på møde 13.12.2016, at der ikke 
er behov for en service, hvor man 
går fra ejendom til adresse. De 
tjenester, der er specificeret fra 
DAR_KOMBITS side, hvor man 
går fra adresse til ejendom 
opfylder behovet hos MU. Der er 
enighed om udarbejdelse af 
forslag, der udestår endelig 
bekræftelse fra registerejere 
(MU_DAR), og der er et 
udestående ift. afklaring omkring 
finansiering .
8.3.2017 Tjenesteindhold i 
services er stort set afklaret 
bilateralt melllem MU og DAR.  
Økonomiske konsekvenser er ved 
at blive afdækket.
15.3.2016 Logisk specifikation af 
tjenesteindhold (UHA) er afklaret 
bilateralt mellem DAR og MU. 
Udarbejdelse af DLS er i proces 
hos DAR og DAF er varslet om 
de 6 nye tjenester på vej.

Løsning
Det indstilles, at styregruppen godkender status på kritiske emner og risici.

Procedure og Kommunikation
Ikke relevant
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Ejerlejligheder der er registreret i tingbogen, men ikke i ESR

Problem
Styregruppen i GD1 har den 10. januar 2017 besluttet, at KL og SKAT skulle 
finde en løsning, som kan sikre, at BBR-enheder som udgør eller indgår i en 
ejerlejlighed, altid kan registreres med fuldstændige og korrekte 
ejendomsrelationer. 

Det skal i denne forbindelse være muligt at registrere såkaldt ”skæve” 
ejerlejligheder, dvs. situationer hvor to eller flere ejerlejligheder, byggeteknisk 
sammenlægges til én enhed i BBR, uden at der herved tabes information om 
den sammenlagte BBR-enheds sammenhæng til Matrikel og Tingbog. 
Ligeledes skal eksisterende, tinglyste ”skæve” ejerlejligheder kunne registreres 
korrekt i BBR, efter at matriklen har tildelt disse et BFE-nummer.

Baggrund
SKAT har sammen med Kombit, KL og GST drøftet en løsning som sikrer 
ovennævnte formål. 

For BBR’s vedkommende har SKAT og Kombit afklaret, at BBR’s 
brugergrænseflader og processer understøtter løsningen. Såfremt en BBR-
enhed er knyttet til mere end én ejerlejlighed vil BBR-registerføreren således 
kunne se dette og de tilhørende BFE-numre mv. Løsningen er inden for 
rammerne af BBR’s løsningsarkitektur og understøttes af BBR’s datamodel og 
allerede specificerede services. 

For eksisterende ”skæve” ejerlejligheder kan disse indlæses i BBR 2.0 i 
forbindelse med BBR-datakonverteringen i lukkevindue #6, på basis af 
oplysninger fra ESR og matriklen om BFE-nummer, ESR-ejendomsnummer og 
ejerlejlighedsnummer. 

SKAT og Kombit har aftalt med GST, at præcisere aftalerne om hvordan GST 
og ESR håndterer de ”skæve” ejerlejligheder i forbindelse med 
datakonverteringens lukkevindue #3 data er til rådighed for BBR. Et møde 
herom er aftalt 24. marts.

SKAT, Kombit og GST vurderer ikke, at processen vil give anledning til 
datavaskaktiviteter, som ikke allerede er forudset. 

Løsning
Det indstilles, at styregruppen tager ovenstående til efterretning.
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Procedure
Ikke relevant.

Kommunikation
Ikke relevant.


	Case
	GD1 0. Dagsorden til GD1 STG 16-03-2017 (D26582)
	GD1 2.1 Udkast til Referat af GD1 STG 02-02-2017 (D28245)
	GD1 3.1 cover Status på delprogrammets projekter 20170302 (D29665)
	GD1 4.1 Cover GD1 aktuelle risici og emner_20170303 (D28214)
	GD1 6.1 cover_skæve_ejerlejligheder_2017-03-07 (D28834)

