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Referat af møde i styregruppen for Grunddataprogram mets delprogram 1 ”Effektiv 
ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata”, ti rsdag den 3. december 2013 kl. 
9:45 til 11:45 i Ministeriet for By, Bolig og Landd istrikter 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Til stede 
Institution Navn Titel 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Peter Lindbo Larsen (PLL) Chefkonsulent 
KL/KOMBIT Per Smed (PSM) Chefkonsulent 
Digitaliseringsstyrelsen Jens Krieger Røyen (JRO) Kontorchef 
Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard(PDH) Kontorchef 
 
 
I øvrigt deltog  
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Kirsten Elbo (KE) Specialkonsulent 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Tanja Haagh Jensen (THJ) Fuldmægtig 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Asbjørn Lenbroch (ALE) Fuldmægtig  
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Morten Lind (MLI) Specialkonsulent 
Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Lars Misser (LMI) Specialkonsulent 
 (deltog under pkt. 7) 
Afbud 
SKAT  Claus Johannesson Kontorchef 
 Susanne Baunsgaard (SB) Chefkonsulent 
KL Eske Groes (ESG)  Kontorchef  
(ESG havde sendt skriftlige bemærkninger inden mødet, som er gengivet under de relevante punkter) 
Domstolsstyrelsen Sørup Hansen (SSHA)        Retspræsident                                                                                                                             
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde 12.11.2013 jf. bilag 1 (B) 

3. Forudsætninger for replanlægning af GD1 og GD2 samt kritiske afhængigheder jf. bilag 2-8 

(D) 

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

  NOTAT 
          
 Dato: 10. december 2013  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3715  
 Sagsbehandler: KE/ALE 
 Dok id:  
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5. Status på delprogrammets fremdrift (O) 

6. Status på problemstilling vedr. etablering af Ejerfortegnelsen (O) 

7. Indstillinger vedr. 

-     PID for georeferering af BBRs bygninger, til godkendelse, jf. bilag 9 (B) 

- umatrikuleret areal, jf. bilag 10 (B) 

- beliggenhedsadresse, jf. bilag 11 (B) 

8. PID for etablering af Anvenderforum for GD1, til drøftelse, jf. bilag 12 (D) 

9. Test- og kvalitetsmanager til GD1 og GD2 jf. bilag 13 (B) 

10. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet jf. bilag 14 (B)  

11. Det videre arbejde  

- Ny møderække for 1. halvår 2014 jf. bilag 15 (B) 

12. Eventuelt 

  

Forklaringer til forkortelser: 
(B) Beslutningspunkt 
(O) Orienteringspunkt 
(D) Punkt til drøftelse 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen.  
 

2. Referat fra sidste styregruppemøde 12.11.2013 

Det var ingen ændringsønsker til referatet, som blev godkendt. 

PSM havde opfølgende bemærkninger til referatet: 

- KL efterlyser fortsat en briefing fra SKAT omkring status på ejendomsvurderingen. 

- Til pkt. 6 Håndtering af risici, blev det nævnt at enten skal GD1’s afhængigheder til ESR 

og systemer til afløsning af ESR i kommunerne, med alle steder eller også skal de ikke 

med. 

 

3. Forudsætninger for replanlægning af GD1 og GD2 s amt kritiske afhængigheder 

SRU orienterede om, at GD1 seneste statusrapport var i ”rød”, fordi det er konstateret at 

arbejdet med etablering af en ny baseline med udgangspunkt i Datafordelerens forsinkelse på 

12 måneder ikke som tidligere aftalt vil kunne være færdig til nytår, og at der på tidspunktet for 

udarbejdelsen af statusrapporten heller ikke forelå en plan for etablering af en samordnet 

implementeringsplan for GD1, GD2 og GD7, som ny baseline. 

 

På grunddatabestyrelsens (GDB) møde den 28. november er der imidlertid aftalt en ramme for 

hvordan en ny baseline kan etableres. SRU orienterede om GDBs beslutning om, at 

replanlægningen af GD1 og GD2 og håndteringen af kritiske afhængigheder til GD7 kan ske 
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med udgangspunkt i, at Datafordeleren idriftsættes juni 2015 med de funktionaliteter, som 

GD1 og GD2 har behov for. Dvs. at GD1 og GD2 kan påbegynde test på Datafordeleren 6 

måneder senere end den oprindelige plan. 

 

SRU gennemgik med udgangspunkt i en ppt-præsentation GDBs beslutning og det forventede 

operationelle indhold heraf for GD1 og GD2, som udgangspunkt for den kommende 

replanlægning. Der er lagt op til 3 trin, som vil forløbe parrallelt: 

1 Skabe tid til replanlægningen, herunder identificering af de kritiske afhængigheder 

2 Afdække og aftale hvad som skal afklares for at kunne gennemføre replanlægningen 

3 Gennemførsel af replanlægningen 

 

PLL gennemgik som supplement de konsekvenser for GD1, der følger af datafordelerens 

reviderede tidsplan, herunder de aktiviteter der vil blive omfattet af replanlægningen. 

 

Den 9. januar 2014 kl. 9.30-11.30 planlægges et fælles orienteringsmøde for GD1- og GD2- 

styregrupperne, hvor et foreløbigt løsningsscenarie forventes at kunne drøftes mhp. en 

orientering til GDB-mødet den 23. januar. 

 

Præsentationen er vedlagt referatet. Styregruppen anmodede om, at der i præsentionen blev 

indarbejdet en målsætning om ”at genetablere grundlaget for at der hurtigst muligt kan ske en 

koordineret idriftsættelse af Datafordeleren og grunddataregistrene i GD1 og GD2”. Herudover 

er der sket mindre præciseringer på baggrund af styregruppens drøftelse. 

Mht. de udeståender der skal håndteres i regi af DIGST bemærkede JRO, at fælles 

standarder for brugerstyring mm. allerede forventes at være til stede og bør lægges til grund 

for arbejdet.  

 

Styregruppen diskuterede sammenhængen mellem den forretningsmæssige del af 

programmerne, standarder og behovet for en tydeligere sammenhæng. PDH bemærkede i 

den forbindelse, at udfordringen er at finde ud af hvordan tingene skal hænge sammen 

mellem GD1/GD2 hhv. GD7, og herefter hvordan dette kan skrives ind i kravspecifikationerne. 

Først når alle tre delprogrammers forretningslogik er beskrevet og de forretningsmæssige krav 

kendes, kan tages endelig stilling til hvilke krav der kan/skal imødekommes. 

 

JRO orienterede endvidere om, at Kortforsyningen og OIS forventes at fortsætte på de 

eksisterende platforme indtil driften af Datafordeleren er konsolideret. 
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PSM bemærkede, at udviklingen af de kommunale systemer kommer under tidspres i forhold 

til terminerne for replanlægningen. PSM gjorde også styregruppen opmærksom på, at der er 

en afhængighed til SKATs årshjul, som skal håndteres.  

 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Jeg kan godt se, at der arbejdes 

på sagen om afhængigheder mellem GD1, GD2 og GD7. Men det forekommer mig, at sagen 

trækker i langdrag. Som jeg er orienteret, gav GDB mødet heller ikke nogen afklaring. Som 

tiden går, bliver jeg mere og mere bekymret for, om den beskrevne justering af GD7s tidsplan 

i samspil med GD1 og GD2 faktisk kan holde.”  

 

Med ovenstående bemærkninger tog styregruppen orienteringen til efterretning. 

 

4. Nyt fra Grunddatabestyrelsen 

Emnerne fra sidste møde i GDB blev vendt under pkt. 3., så der var ikke yderligere drøftelse 

under punktet. 

 

5. Status på delprogrammets fremdrift 

PLL orienterede om status på afklaringen af udeståender i forbindelse med 

løsningsarkitekturerne. Arbejdet med afklaringen og håndtering af de identificerede 

udeståender forløber planmæssigt og forventes afsluttet i december. 

 

6. Status på problemstilling vedr. etablering af Ej erfortegnelsen  

SRU oplyste at Charlotte Münter/DMST på GDB-mødet den 28. november havde orienteret 

om at DMST er ved at undersøge mulighederne for en løsning, hvor placering af 

Ejerfortegnelsen fastholdes i regi af TLR. DMST vil indkalde de relevante parter til et møde i 

december. 

 
7. Indstillinger vedr. 

-     PID for georeferering af BBRs bygninger 

LMI præsenterede indholdet i projektet og PID dokumentet. Projektet får i delprogrammets 

organisation status af et ”Miniprojekt”.  

 

JRO spurgte ind til, hvad der er det grundlæggende udgangspunkt for arbejdet med 

geokodning af BBRs bygninger. SRU nævnte, at det er et gammelt ønske at få etableret en 

ensartet standard for geokodning af bygninger, som går helt tilbage til drøftelserne ifm. 

etableringen af FOT. Det aktuelle projekt er formuleret i regi af den tidligere 

Domænebestyrelse for Bygninger, Boliger og Forsyning i fælleskab med de tidligere 

Servicefællesskab for Geodata. Projektet forpligtiger ikke kommunerne til at geokode 

bygningerne, men fastlægger standarder og metoder herfor. PSM bemærkede, at det bør 
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kommunikeres klart, at der er tale om et tilbud til kommunerne. 

 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Vi støtter PID’en om et system til 

geokodning til frivillig anvendelse i kommunerne”. 

 

Styregruppen godkendte PID’en, som grundlag for det videre arbejde med 

bygningsgeokodning. 

 

- umatrikuleret areal 

PDH redegjorde for indstillingen, der betyder, at GST vil håndtere umatrikuleret areal i 

Matriklen. Hvordan det sker teknisk er ikke besluttet endnu, men det bliver afklaret som en del 

af det fælles arbejde i GD1. 

 

Styregruppen drøftede kort indstillingen og det blev bemærket, at SKAT til brug for 

ejendomsvurderingen har behov for at ESRs umatrikulering af arealer videreføres. 

 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Vi er glade for at spørgsmålet om 

om ’umatrikuleret areal’ og ’beliggenhedsadresse’ har fundet en afklaring”. 

 

Indstillingen blev herefter godkendt af styregruppen. 

 

- Beliggenhedsadresse 

PDH redegjorde for indstillingen, der betyder at GST er åben for at håndtere 

beliggenhedsadressen i et selvstændigt register i tilknytning til Matriklen. PDH påpegede, at 

håndtering af beliggenhedsadressen ikke var med i den oprindelige BC, og at der derfor skal 

ske en afklaring af en fremtidig finansiering.  

 

JRO bemærkede, at DIGST ikke umiddelbart kan bakke op om en ansøgning om midler til 

GDB, så længe der ikke foreligger en afklaring af opgavens karakter og omfang.  

Styregruppen besluttede at punktet tages op igen, når yderligere afklaring foreligger. 

 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Vi er glade for at spørgsmålet om 

om ’umatrikuleret areal’ og ’beliggenhedsadresse’ har fundet en afklaring”. 

 

Indstillingen blev herefter godkendt af styregruppen. 

 

8. PID for etablering af Anvenderforum for GD1, til  drøftelse   

ALE orienterede styregruppen om planerne for etablering af anvenderforum, herunder forslag 

til deltagerkreds. I forhold til orienteringen på forrige styregruppemøde er tilføjet to nye 
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organisationer; Geoforum og Dansk Ledningsejerforum. Disse vil i Anvenderforum 

repræsentere henholdsvis de store private anvendere på ejendoms- og geodataområdet, samt 

forsyningssektoren. Der var i styregruppen enighed om, at den identificerede kreds af 

anvendere af strukturerede ejendomsdata er dækkende.  

 

Det blev bemærket, at i modsætning til DIGSTs anvenderrettede aktiviteter, der fokuserer på 

”ibrugtagning” af grunddata hos nye aktører, har GD1’s Anvenderforum fokus på at forbedrede 

de eksisterende anvendere af strukturerede ejendomsdata på de ændringer GD1 vil medføre.  

 

Styregruppen drøftede de gevinster, der nævnt i PID dokumentet og blev enige om, at det er 

mest hensigtsmæssigt, at der i PID dokumentet udelukkende henvises til GD1’s 

gevinstrealiseringsplan. Gevinstberegningerne vil således blive taget ud. 

 

Timing af første møde (sættemøde) i Anvenderforum blev ligeledes drøftet og der var enighed 

om, at dette bør holdes snarest efter at der foreligger en samordnet plan for GD1/GD2/GD7.    

 

Det blev aftalt, at programsekretariatet indfører de aftalte justeringer i dokumentet, hvorefter 

styregruppen får dette fremsendt til skriftlig godkendelse.  

 

9. Test- og kvalitetsmanager til GD1 og GD2  

SRU præsenterede modellerne omkring en fælles test- og kvalitetsmanager og anmodede om  

styregruppens tilkendegivelse omkring valg af model. Test- og kvalitetsmanageren vil i givet 

fald skulle varetage såvel tværgående test mellem de to delprogrammers projekter som test 

på tværs af GD1, GD2 og GD7. Desuden skal test- og kvalitetsmanageren medvirke ved 

udarbejdelse af use-cases og wall-to-wall test fra registrering i grunddataregistre til 

anvendelse af data ved træk gennem datafordeleren. Det vil være hensigtsmæssigt at 

ansætte en test- og kvalitetsmanager nu så vedkommende kan opbygge viden, ikke mindst 

mhp. at varetage test af de samlede processer i de sidste perioder af delprogrammerne. 

 

ESG havde inden mødet fremsendt følgende bemærkning: ”Vi støtter indstillingen om en 

fælles test- og kvalitetsmanager”. 

 

Styregruppen drøftede modellerne samt funktionen for test- og kvalitetsmanageren. Der var 

enighed om at sekretariatet udarbejder en ansøgning om en 3-årig stilling til GDBs møde den 

23. januar. 

 

10. Håndtering af aktuelle risici for delprogrammet   
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SRU orienterede om hvorfor det fremsendte cover havde en lidt anderledes udformning end 

normalt og at risikopunkterne, som forventet allerede var blevet behandlet under tidligere 

punkter på mødet. 

 

JRO efterlyste dog en afklaring af hvilke milepæle fra ESRs udfasning, der er relevante for 

delprogrammet, specifikt af hensyn til replanlægningen. Hertil blev bemærket, at de milepæle 

der vedrører udfasningen af ESRs registerdel er relevant for GD1 og replanlægningen. De 

behov/milepæle, som der måtte være ift. at trække på data fra Datafordeleren til de nye 

kommunale ejendomsøkonomiske systemer til erstatning for ESR’s forretningsdel kan dog 

også være relevante.  

 

JRO nævnte, at KL på seneste GDB møde v. Ralf Klitgaard, havde fremsat ønske om at den 

”store” businesscase for GD1/GD2/GD7 bliver belyst i lyset af GD7’s reviderede tidsplan. 

Hertil blev bemærket, at GD1s businesscase omfatter udfasningen af  ESRs registerdel. De 

dele af ESR arbejdet, der omfatter udvikling af nye forretningssystemer ligger uden for GD1. 

 

11. Det videre arbejde  

- Ny møderække for 1. halvår 2014 

 

Flere styregruppemedlemmer bemærkede, at onsdage generelt er dårligt egnede til 

styregruppemøder. 

 

Der fremsendes nye mødetidspunkter via Outlook. 

 

12. Eventuelt  

- SRU orienterede om, at der er vedtaget en ny videreudviklingsplan for BBR. Planen 

omfatter systemudviklingen ifm. GD1-projektet om BBRs udvidelse og GD2-projektet om 

etablering af et nyt Adresseregister, håndteringen af de løbende ønsker til udvikling af 

BBR fra kommuner og stat samt et større udbud af BBR-driften. Planen er godkendt af 

BBR-styregruppen, som omfatter MBBL, KL og Kombit.   

- PDH orienterede om at projekt Matriklens udvidelse går i udbud som et  samlet system. 

Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelsen vil afhænge af den reviderede plan for GD1. 

 


