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Cover vedr. ikke tidligere behandlede konsekvenser af at Ejerfortegnelsen 

placeres under Tinglysningsretten 
  

Baggrund 

Ved GD1-styregruppens behandling af punkt 5: ”Godkendelse af principper for løsningsarkitekturerne” på 

mødet den 29. august 2013 besluttede styregruppen, at henstille til TLR, i forbindelse med etablering af 

Ejerfortegnelsen, at følge fælles beslutninger om mål- og løsningsarkitektur. Programledelsen har fulgt op på 

styregruppens henstilling og arrangerede den 11. september et møde med TLR mhp. på en afklaring af 

opfattelserne vedr. Ejerfortegnelsen. TLR var på mødet repræsenteret af: Søren Sørup Hansen og 

programledelsen af: Peter Lindbo Larsen og Kirsten Elbo. 

 

Mødet resulterede ikke i konkrete løsninger i forhold til styregruppens indstilling om, at Ejerfortegnelsen skal 

etableres i overensstemmelse med styregruppens fælles beslutninger. Derimod bidrog mødet afgørende til at 

skabe klarhed over de principielle forskelle, der er mellem TLR’s og de øvrige parters forståelse af roller og 

ansvar i relation til Ejerfortegnelsen. For programledelsen blev det tydeligt, at TLR på den ene side og – i 

programledelsen optik – resten af programmet incl. styregruppe og projektforum på den anden side har talt 

forbi hinanden og derfor sidder med to forskellige opfattelser af hvilke tekniske og juridiske konsekvenser, det 

har at etablere Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tingbogen. 

 

At der er forskelle i opfattelserne kan i det væsentligste henføres til to forhold: 

1. Ejerfortegnelsens juridiske status som en konsekvens af, at TLR forestår registeringen af aktuelle 

ejerskaber mv. 

2. Ejerfortegnelsens integration til det eksisterende tinglysningssystem. 

Ejerfortegnelsens juridiske status  

I dag vedligeholder kommunerne i ESR oplysninger om fast ejendoms aktuelle ejerforhold, herunder 

oplysninger om evt. tilknyttede administratorer. Der er ikke nogen lovgivning, der regulerer og stiller krav til 

kommunernes håndtering af denne opgave. Kommunerne vedligeholder ejeroplysningerne i egenskab af 

skatteudskrivende myndighed, hvorfor opgaven er underlagt forvaltningsloven. Med etablering af 

Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tingbogen skal oplysninger om ejendomsejere til brug for bl.a. opkrævning af 

ejendomskat fremover forvaltes af TLR. 

 

Ifølge TLR ændrer opgaven med at registrere oplysninger om aktuelle ejendomsejere juridisk status, hvis 

opgaven fremover varetages af en domstol. Hvor vedligeholdelsen af ESR i dag ses som en forvaltningsopgave 
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ser TLR fremover driften og vedligeholdelsen af Ejerfortegnelsen som en domstolsopgave under retsplejeloven. 

På baggrund af TLR´s oplysninger har programledelsen fået den forståelse, at der er tale om et grundlæggende 

forhold, som på et principielt plan skyldes, at opgaven flytter fra den udøvende til den dømmende magt.  

 

Ifølge TLR får flytningen af registeransvaret bl.a. følgende konsekvenser: 

- At registreringer i Ejerfortegnelsen bliver en domstolsafgørelse, som får samme retsvirkning som en 

tinglysning. Det giver en større sikkerhed i registreringen bl.a. ved at rettens afgørelser kan kæres 

direkte til landsretten, samt at statskassen bliver erstatningsansvarlig i forhold til fejl.  

- At Ejerfortegnelsen som udgangspunkt reguleres efter tinglysningslovens regler. Det betyder at alle 

ændringer (ejerskifte, vedligeholdelse af administratoroplysninger, fejlrettelser mv.) skal følge 

tinglysningens procedurer med 1) anmeldelse, 2) indhentning af underskrifter samt 3) retlig prøvning 

inden ændringerne kan registreres i Ejerfortegnelsen.  

- At kommunerne ligestilles med offentligheden i forhold til at få registreret og/eller ændret oplysninger 

i Ejerfortegnelsen. Her er udgangspunktet, at kommunerne ikke kan opnå en særstatus i forhold til at 

vedligeholde Ejerfortegnelsens oplysninger.  

- At reglerne for offentlighedens, herunder kommuner og SKAT, adgang til Tingbogens oplysninger 

gælder ligeledes for Ejerfortegnelsen.  

Det er nyt for programledelsen og formentlig også for resten af GD1-styregruppen, at konsekvenserne af at 

ejerregistreringen flytter til TLR er som skitseret ovenfor. Det betyder indskrænkninger i kommunernes 

mulighed for hurtigt at opdatere Ejerfortegnelsen, mhp. at opkrævninger og meddelelser udsendes til de rette 

modtagere første gang og returpost mv. undgås - og dermed også mulige forsinkelser og misforståelser i 

sagsbehandlingen og deraf følgende uheldige konsekvenser for borgere og virksomheder. 

 

TLR gør opmærksom på, at det naturligvis vil være muligt via lovændringer at fastsætte regler, som giver 

kommunerne en privilegeret stilling i forhold til at vedligeholde visse af Ejerfortegnelsens oplysninger. 

Kommunerne har i forvejen en lignende særstilling i forhold til at anmelde skadesløsbreve til sikring af 

udskudt ejendomsskattebetaling. Dette forudsætter, at Justitsministeriet bakker op om ideen og tager 

initiativ til at iværksætte det nødvendige lovgivningsarbejde. 

 

Det er ikke hensigten, at kommunerne skal have rettigheder til at ændre de primære ejerskabsoplysninger, 

herunder ejers navn, CPR-nr/CVR-nr og ejendommens identifikation (BFE-nr), idet der jf. delaftale 1 skal ske en 

automatisk opdatering fra Skifte- og Fogedretterne i forbindelse med ejerskifte ved dødsfald og 

tvangsauktioner. Kommunerne har alene behov for at ændre oplysninger, som af forskellige årsager ikke er up-

to-date, f.eks. ejeren er flyttet fra en udenlands adresse til en anden adresse i udlandet og har ikke meldt dette 

til folkeregisteret.  På den baggrund har programledelsen vurderet, at der vil være behov for lovregler, der bl.a. 

sikrer: 

- At kommunerne kan vedligeholde visse adresseoplysninger, f.eks. i de tilfælde hvor ejer/administrator 

ikke har tilknyttet et CPR-nr/CVR-nr samt hvor ejer/administrator er bosiddende i udlandet. 

- At kommunerne kan tilknytte en administrator til såvel det enkelte ejerskab som til hele ejendommen. 

- At kommunerne kan foretage mindre fejlrettelser, f.eks. at ændre Ejerforholdskoder som er angivet 

forkert ved anmeldelsen.  

- At Ejerfortegnelsen stiller oplysninger om de faktiske ejendomsejere til rådighed for dataanvenderne, 

herunder kommuner og SKAT, på vilkår, der ikke stiller anvenderne ringere end i dag.  

- At Ejerfortegnelsens services stilles omkostningsfrit til rådighed for offentligheden, således at 

tinglysningens afgifter og gebyrer ikke videreføres til Ejerfortegnelsen.  
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Bemærk at opgørelsen over behov for lovregler, som hjemler kommunernes ret til at vedligeholde visse af 

Ejerfortegnelsens oplysninger, ikke har været drøftet med KL. 

Ejerfortegnelsens integration til det eksisterende tinglysningssystem  

Løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen er udarbejdet i samarbejde mellem MBBL, KL, Kombit og SKAT. TLR 

har ikke deltaget i workshops, men er i overensstemmelse med ”Aftale om ny samarbejdsmodel for 

Tinglysningsrettens deltagelse i Ejendomsdataprogrammet” af 5. maj 2013 løbende blevet orienteret om 

fremdrift og løsningsarkitekturens indhold.  TLR har løbende besvaret spørgsmål vedr. Tingbogens arkitektur og 

funktionalitet. Desuden har TLR reviewet og kommenteret på skriftlige oplæg frem til version 0.7 af 

løsningsarkitekturen med tilhørende bilag inden denne blev fremsendt til GD1-styregruppen til behandling på 

mødet den 29. august 2013. Løsningsarkitekturen er konsistent med fælles grunddataprincipper og GD1’s 

målarkitektur, som er tiltrådt af alle inkl. TLR.  

På den baggrund var det overraskende for program-/projektledelse samt GD1 styregruppen at erfare, at TLR 

ikke vil håndhæve de fælles vedtagene principper som beskrevet i løsningsarkitekturen; men vil overlade det til 

systemleverandøren at beslutte i hvilket grad Ejerfortegnelsen skal integreres med Tingbogen, herunder hvilke 

af løsningsarkitekturens krav/principper, der kan ses bort fra i forbindelse med implementeringen af 

Ejerfortegnelsen.  

 

På mødet den 11. september oplyste Sørup Hansen, at det er TLR’s holdning, at hvis programmet ønsker at stå 

fast på principperne i mål- og løsningsarkitektur, så giver det ikke mening at placere Ejerfortegnelsen i 

tilknytning til Tingbogen. Der vil iflg. TLR være store omkostninger forbundet med at etablere Ejerfortegnelsen, 

som løsningsarkitekturen foreskriver, og synergien ved genbrug af Tingbogens funktionalitet mv. går tabt.  

 

For at kunne vurdere konsekvenserne af at etablere Ejerfortegnelsen efter TLR’s model, som via en meget høj 

grad af teknisk integration drager maksimal fordel af det eksisterende tinglysningssystem (e-TL), er der behov 

for et overblik over hvilke elementer af den foreslåede løsningsarkitektur, som ikke umiddelbart lader sig 

implementere. I den anledning har TLR udpeget de dele af løsningsarkitekturen, som ikke uden vanskeligheder 

kan implementeres under e-TL. 

TLR har formuleret det således: 

• Registreringer i Ejerfortegnelsen skal ske på grundlag af en anmeldelse med efterfølgende prøvning. 

Programledelsens bemærkning: Kommunerne vil ikke få selvstændig adgang til at ajourføre 

Ejerfortegnelsens oplysninger. 

• Der vil næppe blive oprettet selvstændige databasetabeller for Ejerfortegnelsens oplysninger om 

”Aktuelt Ejerskab” og ”Ejendomsadministrator”. Ejerfortegnelsen vil gøre brug af 

tinglysningsdatabasens eksisterende tabeller, idet der alene vil være tale om at rollemarkeringer (to 

nye roller). 

Programledelsens bemærkning: Dette er ikke i overensstemmelse med GD1’s målarkitektur, som 

forudsætter at Ejerfortegnelsen etableres med selvstændige databasetabeller. 

• Det er ikke afklaret om Ejerfortegnelsen vil abonnere på livscyklushændelser for ”Bestemt fast 

ejendom”. 

• Ejerfortegnelsen vil være en integreret del af e-TL. 

Programledelsens bemærkning: Programmet har lagt vægt på at kommunikere, at Ejerfortegnelsen 

ikke er en del af Tingbogen; men at Ejerfortegnelsen er et selvstændigt register i tilknytning til 

Tingbogen. Ejerfortegnelsen blev placeret under TLR mhp. at genbruge dele af tinglysningssystemets 

funktionalitet. 
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• Det er ikke afklaret om Ejerfortegnelsen/e-TL vil integrere til Matriklen og dens registreringer af 

bestemt fast ejendom.  

Programledelsens bemærkning: Det er i målarkitekturen forudsat, at Ejerfortegnelsen anvender 

Matriklens registreringer af bestemt fast ejendom og ikke Tingbogens. 

• Der gælder særlige regler – begrænsninger – for adgang til historik i tingbogen. Disse regler vil blive 

videreført i Ejerfortegnelsen. 

Programledelsens bemærkning: Dette kan give udfordringer i forhold til kommunernes og SKAT’s 

behov for at kommunikere med tidligere ejere. 

• Ejerfortegnelsen vil ikke være en selvstændig enhed, men en del af tinglysningen, og data vil findes i e-

Akten. 

Programledelsens bemærkning: Dette er ikke i overensstemmelse med GD1’s målarkitektur, som 

forudsætter at Ejerfortegnelsen etableres som et selvstændigt register. 

• Ejerfortegnelsen vil ikke udstille selvstændige ajourføringsservices, idet alle ændringer skal anmeldes. 

• Tinglysningssystemet understøtter ikke bagud kompatible services. 

• e-TL’s sikkerhedsløsning afviger fra løsningsarkitekturen 

• Ændringer i Ejerfortegnelsen som følge af en modtaget forretningshændelse fra et andet system kan 

ikke gennemføres uden forudgående prøvelse. 

• Der kan kun ajourføres/tilknyttes ejer-/administratoroplysninger til ejendomme, som tillige findes i 

Tingbogen.  

Programledelsens bemærkning: Konsekvensen er, at det ikke er muligt tilknytte/ændre 

ejere/administratorer til de af Matriklens ejendomme, som ikke er matchet med Tingbogens. Desuden 

kan der ikke knyttes en ejer til en ny ejendom af typen: ”bygning på fremmed grund”, som ikke kendes 

af Tingbogen.  

 

Indstilling 

Det har i forarbejderne til delaftale 1 (dvs. GD1) samt under forløbet frem til etableringen af 

løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen været arbejdet ud fra den forudsætning at Ejerfortegnelsen etableres 

som et selvstændigt grunddataregister under forvaltningsloven. Dog med visse afvigelse af hensyn til at opnå 

synergi og omkostningseffektivitet gennem samspilet Tingbogssystemet. – heraf formuleringen 

”Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til TLR”. 

Det er programledelsen opfattelse at begge de to beskrevne forhold (Ejerfortegnelsens juridiske status og 

Ejerfortegnelsens integration til det eksisterende tinglysningssystem) stiller væsentlige spørgsmål ved om 

Ejerfortegnelsen kan realiseres under de aftalte forudsætninger og opfylde de stillede krav, hvis den 

operationalisering, som TLR nu har konkretiseret, lægges til grund. Endelig afklaring om Ejerfortegnelsens 

placering og dens løsningsarkitektur skal være besluttet til december 2013 for at kunne gennemføre en sikker 

program- og projektstyring. 

 

Det indstilles, at styregruppen tager til efterretning, at programledelsen undersøger, hvilke løsningsmuligheder 

der kan være for etablering af Ejerfortegnelsen. I første omgang i dialog med Domstolsstyrelsen og TLR samt 

KL/kommunerne og SKAT, som repræsentanter for de primære anvendere. En konsekvens heraf er, at den 

endelige færdiggørelse af Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur afventer beslutning om Ejerfortegnelsens 

organisatoriske placering. 

 

  


