
 

 

 

  

    

 

 

 

 

Cover - orientering om Ejerfortegnelsen 

Baggrund  

Ifølge delaftale 1 skal der etableres en ny Ejerfortegnelse i tilknytning til Tingbogen. 
Ejerfortegnelsen skal erstatte den kommunale registrering af ejendomsejere og deres 
administratorer, som i dag findes i ESR.  
 
De overordnede forretningskrav til Ejerfortegnelsen er præciseret i notatet: Udredning om 
Ejerfortegnelsen af 16. marts 2012. Notatet blev udarbejdet mhp. at træffe beslutning om 
Ejerfortegnelsen skulle placeres i tilknytning til Tingbogen. Notatet skitserer en løsning for en 
offentlig Ejerfortegnelse, der tilgodeser kommunernes, SKATs og andre dataanvenderes krav 
til og behov for oplysninger om de faktiske ejerforhold vedr. fast ejendom. Her var kravet, at 
Ejerfortegnelse skal levere mindst samme indhold og funktionalitet som ESR, således at de 
nuværende muligheder for at tilgå ejeroplysninger ikke forringes. 
 
Tingslysningsretten (TLR) er jf. Grunddataprogrammets delaftale 1 tildelt ressortansvaret for 
Ejerfortegnelsen. I maj 2013 blev den forretningsmæssige projektledelse for etableringen af 
Ejerfortegnelsen efter aftale flyttet til MBBL. Ved samme lejlighed blev grunddataopgaven 
med at indsamle, koordinere og formidle KLs, SKATs og andre dataanvendernes 
forretningskrav til Ejerfortegnelsen forankret i MBBL.   
 
Som forretningsansvarlig projektleder har MBBL udarbejdet både målarkitektur og 
løsningsarkitektur for Ejerfortegnelsen. TLR har ikke deltaget i dette arbejde, men er løbende 
blevet holdt orienteret om fremdrift og indhold og haft mulighed for kommentering. Som 
primære dataanvendere bl.a. ifm. ejendomsbeskatningen har især kommunerne og SKAT 
været med til at formulere såvel arkitekturprincipperne som de forretningsmæssige krav til 
Ejerfortegnelsen. Disse er opsummeret nedenfor: 

- Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur overholder målarkitekturens IT-principper, som 
er besluttet af delprogrammets styregruppe. 

- Ejerfortegnelsen anvender komponenter (funktionalitet) fra e-TL – hvor dette giver 
fornuft. 
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- Ejerfortegnelsens egne data og nye komponenter – udvikles under princippet om at 
komponenten skal være så flytbar som mulig, dvs. uden bindinger til e-TL’s 
eksisterende komponenter og databasetabeller. 

- For ejerskifter, der tinglyses (>90 %), ajourføres Ejerfortegnelsen i samme proces. 
- For ejerskifter, der ikke tinglyses, ajourføres Ejerfortegnelsen af køber/sælger i en 

selvstændig proces. 
- Ejere kan til deres ejerskab tilknytte en administrator hvortil myndighederne kan 

rette henvendelse i spørgsmål vedr. ejendommen. 
- Kommunerne kan selvstændigt tilknytte en administrator til ejendommen.   
- Tilknytning af administrator og efterfølgende ejerskabsopdatering som følge af ejers 

død eller tvangssalg af ejendommen registreres selvstændigt af skifte- hhv. 
fogedretterne i Ejerfortegnelsen. 

 
Status på arkitekturdokumenterne er at: 

- TLR har sammen med den øvrige styregruppe godkendt målarkitekturen. 
- TLR er i princippet enig i indholdet af løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen, men 

forbeholder sig ret til yderligere at integrere Ejerfortegnelsen i Tingbogen og dermed 
se bort fra løsningsarkitekturens centrale arkitekturprincipper og forretningskrav. 

 
Det er en vigtig forudsætning i delaftale 1, at Ejerfortegnelsen etableres som et selvstændigt 
grunddataregister i tilknytning til, men ikke som en del af, Tingbogen. Derfor er den øvrige 
del af styregruppen af den opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med delaftale 1, 
hvis Ejerfortegnelsen skal integreres yderligere i Tingbogens forretningsgange. Kommunerne 
har i den forbindelse stillet krav om at de selvstændigt kan tilknytte en administrator til en 
ejendom/ejerskab samt foretage mindre fejlrettelser. 

Problem 

Programledelsen har i samarbejde med projektledelsen for Ejerfortegnelsen og TLR afklaret 
opfattelserne vedr. Ejerfortegnelsen. De forskellige opfattelser kan i det væsentlige henføres 
til at overførslen af Ejerfortegnelsen til TLR medfører, at Ejerfortegnelsen får samme 
juridiske status som Tingbogen. Det betyder, at Ejerfortegnelsen som udgangspunkt skal 
reguleres efter tinglysningslovens regler.  
 
Dette er et problem for bl.a. kommunerne, fordi alle ændringer til Ejerfortegnelsen vil skulle 
anmeldes af ejeren til Tinglysningsretten, som skal foretage en juridisk prøvning af hver 
enkelt anmeldelse. Dermed vil det ikke længere være muligt for kommunerne hurtigt at 
opdatere Ejerfortegnelsen med ejendomsadministratorer samt foretage adresseændringer i 
tilfælde, hvor ejeren ikke har CPR-nr, mhp. udsendelse af opkrævninger og meddelelser til 
de rette modtagere første gang, så ekstraarbejde med håndtering af returpost mv. undgås. 

Løsningsmuligheder 

Projektledelsen er i samarbejde med TLR og Domstolsstyrelsen ved at undersøge om der er 
andre muligheder for at etablere Ejerfortegnelsen under TLR på en måde, der lever op til 
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delaftalens intentioner om et register med oplysninger om den faktiske ejer/administrator til 
hvem kommuner og SKAT kan henvende sig med frigørende virkning ifm. en given 
myndighedsopgave, herunder skatteopkrævning. 

Der arbejdes for, at der senest i december 2013 er sket en afklaring af om der af 
lovgivningens vej kan findes en løsning, der imødekommer kommunernes ønsker om af 
forvaltningshensyn at kunne tilknytte bl.a. administratoroplysninger til ejendommen. Aktuelt 
har TLR – uformelt – forespurgt Justitsministeriet (JM) om muligheden for at stille krav om 
tinglysning af alle ejerskifter, hvilket betyder, at behovet for at vedligeholde et særskilt 
register over de faktiske ejendomsejere bortfalder. JM er ikke afvisende overfor ideen, men 
det vil formentlig kræve en officiel henvendelse fra Grunddatabestyrelsen til JM med forslag 
om lovgivningsmæssig løsning på problemet. 

Såfremt der ikke i regi af Domstolsstyrelen og TLR kan etableres en løsning, som tilgodeser 
kommunernes og SKATs krav i forhold til Ejerfortegnelsen, skal der findes en anden 
organisatorisk og forvaltningsmæssig placering af Ejerfortegnelsen. Da løsningen 
nødvendigvis skal findes inden for Ejendomsdataprogrammet, skal Ejerfortegnelsen 
alternativt placeres i tilknytning til et andet af delprogrammets grunddataregistre dvs. enten 
Matriklen eller BBR. 

Afklaringen i forhold til en lovgivningsmæssig løsning i regi af Domstolsstyrelsen/TLR har 
således to løsningsudfald:  

1. Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til Tingbogen 
2. Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til et andet grunddataregister end Tingbogen 

I det følgende skitseres de to løsningsudfald for Ejerfortegnelsens placering. 

Etablering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tingbogen 

Såfremt der kan findes en acceptabel løsning, hvor Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til 
Tingbogen, arbejdes der efter planen i tabel 1, som respekterer den gældende 
implementeringsplans mål om, at Ejerfortegnelsen skal gå i drift i juni 2015. 
 
Tabel 1. Plan ved tilknytning af Ejerfortegnelsen til TLR 

Dec. 2013 – Jan. 2014  Afklaring af faglige og forvaltningsmæssige udeståender vedr. 
Ejerfortegnelsen: 

 Præcisering af hvordan TLR’s opgaver med 
Ejerfortegnelsen, herunder samarbejdet med KL og SKAT 
skal håndteres fremover. 

 Kommunerens rolle/ansvar ift. Ejerfortegnelsens 
opdatering.  

 Skifte- og fogedretternes roller/ansvar ift. opdatering af 
Ejerfortegnelsen. 

 CVR’s håndtering af virksomhedsoverdragelser og inaktive 
virksomheder.  
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Jan. – feb. 2014 Færdiggørelse af løsningsarkitektur 

Fra jan. 2014  Opfølgning på samarbejdet med CVR, skifte- og fogedretterne mv. 

Fra forår 2014 Igangsættelse af arbejdet med at sikre af det nødvendige 
lovgrundlag 

Mar. – juni 2014  Udarbejdelse af forretningsmæssige krav til Ejerfortegnelsen, 
herunder regler for validering og fejlhåndtering i relation til 
ejendomsbeskatningen.  

Maj. – aug. 2014 Udarbejdelse af kravspecifikation og indgåelse af kontrakt 

Sep. 2014 – juni 2015 Udvikling og test af Ejerfortegnelsen mm. 

April – juni 2015 Initialisering af Ejerfortegnelsen med ESR’s ejeroplysninger 

Juli  2015 Idriftsættelse af Ejerfortegnelsen  

Etablering af Ejerfortegnelsen i tilknytning til et andet grunddataregister end 
Tingbogen 

Skulle det vise, at der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning for etablering af 
Ejerfortegnelsen i tilknytning til Tingbogen, har MBBL som projektleder udarbejdet en 
tentative plan for etableringen af Ejerfortegnelsen. Planen fremgår af tabel 2.  
 
Denne plan respekterer også det oprindelige mål om, at Ejerfortegnelsen skal være i drift 
inden udgangen af 2015, således at paralleldriftsperioden i hele 2016 fastholdes. Grundet at 
projektet skal i udbud samt specificere og udvikle komponenter, som i den oprindelige plan 
skulle leveres af e-TL, forskydes såvel kravspecificeringen og udviklingen med 2 hhv. 7 
måneder.  
 
For at planen kan realiseres, er det vigtigt, at undgå at miste momentum. Blandt andet 
derfor placeres ansvaret for driften af Ejerfortegnelsen først i 2. kvartal 2014. Beslutningen 
træffes på baggrund af en nærmere analyse, der skal sikre, at der ikke igen sker 
misforståelser ift. behov og krav hos gevinstmodtager (KL og SKAT) ved placering af 
myndighedsansvaret for driften.  
 
Planen i tabel 2 sikre, at Ejerfortegnelsen vil kunne etableres uden at påvirke andre 
leverancer med betydning for de øvrige aktiviteter i GD1 og GD2. 
 
Tabel 2. Plan ved tilknytning af Ejerfortegnelsen til andet grunddataregister end Tingbogen 
Dec. 2013 – mar. 2014  Afklaring af faglige og forvaltningsmæssige udeståender vedr. 

Ejerfortegnelsen: 

 TLR’s rolle/ansvar mht. levering af oplysninger om tinglyste 
ejerskifter for opdatering af Ejerfortegnelsen. 

 Præcisering af samarbejdet med KL og SKAT. 
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 KL’s rolle/ansvar ift. Ejerfortegnelsens opdatering.  

 Skifte- og fogedretternes roller/ansvar ift. opdatering af 
Ejerfortegnelsen. 

 CVR’s håndtering af virksomhedsoverdragelser og inaktive 
virksomheder.  

Jan. – apr. 2014 Færdiggørelse af løsningsarkitektur, herunder håndtering af 
opdatering af ESR under paralleldriften 

Fra jan. 2014  Opfølgning på samarbejdet med TLR, CVR, skifte- og fogedretterne 
mv. 

Fra forår 2014 Igangsættelse af arbejdet med at sikre af det nødvendige 
lovgrundlag 

Mar. – juni 2014  Udarbejdelse af forretningsmæssige krav til Ejerfortegnelsen, 
herunder regler for validering og fejlhåndtering i relation til 
ejendomsbeskatningen.  

Maj. – juni 2014 Analyse og beslutning af ansvaret for driften af Ejerfortegnelsen 

Juli – okt. 2014 Udarbejdelse af kravspecifikation 

Nov. 2014. – feb. 2015 Udbud og indgåelse af kontrakt. 

Mar. – nov. 2015 Udvikling og test af Ejerfortegnelsen mm. 

Sep. – nov. 2015 Initialisering af Ejerfortegnelsen med ESR’s ejeroplysninger 

Dec. 2015 Idriftsættelse af Ejerfortegnelsen  

 
Aftalen fra 2. maj 2013 om at MBBL har projektledelsesansvaret for Ejerfortegnelsen gør at 
det er realistisk, at projektet umiddelbart kan kører videre i situationen, hvor 
Ejerfortegnelsen ikke placeres i tilknytning til Tingbogen.  
 
Nedenstående forhold er særligt afgørende for at Ejerfortegnelsen kan etableres og 
idriftsættes inden paralleldriftsperiodens begyndelse 2016: 

 Den reviderede implementeringsplan for Ejerfortegnelsens etablering kan tilpasses 
delprogrammets fælles milepæle. 

 MBBL kan, som Ejerfortegnelsens forretningsansvarlige projektleder, fastholde 
etableringsprojektets momentum, herunder fastholde den fornødne viden om KL og 
SKATs forretningsmæssige behov og problemstillinger 

 Placeringen af forvaltnings-/driftsansvaret for Ejerfortegnelsen sker rettidigt. 
 
Organiseringen af arbejdet, herunder involvering af projektets øvrige aktører, vil blive 
fastlagt umiddelbart efter en evt. beslutning om ikke at placere Ejerfortegnelsen i tilknytning 
til TLR. Samtidig vil der blive foretaget en budgetgennemgang.   
 


