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Cover: Placering af Ejerfortegnelsen  

Problem 
Det indgår i aftalen vedr. Ejendomsdataprogrammet, at der etableres en ny 
Ejerfortegnelse i tilknytning til Tingbogen. Denne model har vist sig ikke at være 
mulig og samtidig har kommunerne meddelt, at de ikke ser en placering af 
Ejerfortegnelsen i kommunalt regi som værende hensigtsmæssig. 

Det skal derfor afklares hvilken statslig myndighed, der skal stå for 
Ejerfortegnelsen. 

Baggrund 
En autoritativ fortegnelse over faktiske ejere og administratorer af landets faste 
ejendomme – Ejerfortegnelsen - er en forudsætning for bl.a. 
Ejendomsdataprogrammet, for udfasningen af ESR-registeret, for kommunernes 
forvaltning af ejendomsområdet, for kommunernes opkrævning af 
ejendomsskatter og for SKATs ejendomsvurdering. 

På grunddatabestyrelsens møde d. 8. maj tilsluttede bestyrelsen sig, at MBBL i 
dialog med KL/Kombit udarbejdede en foranalyse, der kunne lede til, at der ved 
ØA15 kunne indgås aftale om, at KL/Kombit varetog opgaven vedr. etablering 
og drift af Ejerfortegnelsen.  

I de efterfølgende drøftelser blev det klart, at KL af en række principielle og 
praktiske grunde ikke ønsker at Kombit skal varetage opgaven som operatør ifm. 
etablering og drift af Ejerfortegnelsen. 

MBBL har færdiggjort et udkast til foranalyse (se bilag 4a), der nærmere beskriver 
opgaven og som samtidig skitserer mulighederne for organisatorisk placering af 
opgaven i staten. Her ses særligt MBBL og GST som værende relevante i forhold 
til organisatorisk placering af opgaven. 

Løsning 
Der skal afklares en placering af Ejerfortegnelsen således, at den praktiske 
planlægning af etableringen af Ejerfortegnelsen kan påbegyndes.  

Digitaliseringsstyrelsen har på baggrund af de foreliggende analyser haft drøftelser 
med MBBL og GST om fordele og ulemper ved forskellige placeringer 
Ejerfortegnelsen. I dette billede indgår med særlig vægt, at projektet med 
etablering af Ejerfortegnelsen vil være endnu et betydeligt projekt i porteføljen af 
grunddataprojekter, der allerede er stor i begge organisationer. 
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Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at GST har kapaciteten og forudsætningerne for 
at løfte opgave. 

GST peger på, at der er en stor faglig nærhed mellem Ejerfortegnelsen, der 
registrerer de faktiske ejere af fast ejendom, og Matriklen, hvor 
grundregistreringen af al fast ejendom vil ske. På den baggrund vil GST principielt 
set gerne påtage sig opgaven.  Udgangspunktet for GST er, at Ejerfortegnelsen 
kan etableres rettidigt i fht. de øvrige registre i GD1 i løbet af 2016, samt at de 
rette bevillingsmæssige forudsætninger er til stede. 

I den kommende periode skal GST derfor foretage en nærmere planlægning af 
etableringen af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Matriklen. Herunder nærmere 
drøfte med MBBL hvordan den viden, der er opbygget vedr. Ejerfortegnelsen i 
MBBL, nyttiggøres bedst samt hvordan de ikke-disponerede ressourcer, der er 
overført fra Tinglysningsretten til MBBL, anvendes. 

De midler som Tinglysningsretten har fået på finansloven for 2015 og frem til 
Ejerfortegnelsen vil på FFL15 blive overført til DIGSTs paragraf. Det skal 
afklares om disse midler kan finansiere GSTs løsning af opgaven fra 2015 og frem 
og i givet fald om hvorvidt midlerne overføres fra DIGST til GST i forbindelse 
med ÆF15. 

Der er drøftet følgende køreplan for afklaringen med GST: 

• Juni/juli 2014: GST overtager ansvaret for delprojektet Ejerfortegnelsen 
under GD1, herunder udpegning af ny projektleder 

• August 2014: GST udarbejder forslag til hvordan Ejerfortegnelsen 
planlægges og beskriver ressourcebehov i forbindelse hermed 

• Oktober 2014: GST udarbejder forslag til samlet budget og tidsplan for 
etablering og drift af Ejerfortegnelsen, der kan indgå i ÆF15 og i 
replanlægningen af GD1 

Placeringen af opgaven i GST forudsætter, at der kan opnås enighed om budget 
og tidsplan, og der tages derfor først endelig stilling til placeringen af opgaven 
vedr. Ejerfortegnelsen i GST, når der foreligger samlet budget og tidsplan herfor. 

Det indstilles, at grunddatabestyrelsen: 

• Tilslutter sig, at GST udarbejder et nærmere forslag vedr. etablering og 
drift af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Matriklen. 

Procedure 
GST og MBBL afklarer hvordan viden og ressourcer i MBBL vedr. 
Ejerfortegnelsen nyttiggøres bedst muligt. 
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GST udarbejder til august forslag til hvordan Ejerfortegnelsen planlægges i 2014 
og finansieringen af dette arbejde aftales. 

GST udarbejder til oktober forslag til et samlet budget og tidsplan for etablering 
af Ejerfortegnelsen mhp. ÆF15 og replanlægningen i GD1. 

Kommunikation 
Det formidles til grunddataprogrammets samarbejdspartnere, at GST arbejder 
videre med at lave et forslag til etablering og drift af Ejerfortegnelsen. 


