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Manglende historik på SFE (samlet fast 

Ejendom) data som overføres til 

datafordeleren 94

Ved overførelse af SFE data til 

datafordeleren kommer historik ikke med. 

Det betyder at nedlagte ejendomme (SFE) 

ikke har fået tildelt BFE nummer. Det giver 

problemer i de nye kommunale 

økonomisystemer da ejeren til de nedlagte 

ejendomme ikke kan findes på grundlag af 

BFE nummer. grunddata@mbbl.dk Pl - MU Nyt

30.09.2013 10:53

Bygning på fremmed grund på flere 

niveauer 55

Ved tilbygning mm. på en bygning på 

fremmed grund, oprettes et nyt blad i 

tingbogen svarende til at der er flere 

bygninger på fremmed grund. Dette 

harmonerer ikke med BFE og BBR. grunddata@mbbl.dk GST 01-09-2014

GST udarbejder et beslutningsoplæg mhp. behandling på STG-mødet den 12. 

nov. Ansvar PL Matriklen 

26.02.2014. Indarbejdes i næste version af matriklens løsningsarkitektur.

3.9.2014_GST leverer løsningsforslag til BBR

23-10-2014:  Skal drøftes nærmere på et møde, MU indkalder

4.12.2014: Forholdet understøttes nu i informationsmodellen, I de tilfælde hvor 

der sker en udvidelse af arealet af bygning på fremmed grund, f.eks tageal eller 

grund, oprettes tilbygningen med særskilt BFE nummer.  BFEnummeret vil 

referere til den samme bygning, BBR kopierer ejerskabet. Løsningen beskrives 

til dataanvenderne. Kan lukkes når løsningsbeskrivelsen foreligger Åben

8.5.2014

Bygning på fremmed grund får samme ejer 

på grund og bygning 91

Når ejeren af bygning på fremmed grund 

bliver den samme som ejeren af grunden, så 

skal BPFG nedlægges.

Hvordan håndteres/nedlægges de 

bygninger på fremmed grund, hvor der er 

ejersammenfald /ejerskifte i forskellige 

kombinationer.   

Giver det en problemstilling ift. 

ejendomsvurderingen. grunddata@mbbl.dk PL-GST/PL-EF 27.8.2014

Drøftet første gang på projektforumsmøde den 28.5.2014

GST har igangsat en proces med forretningsmæssige afklaringer. Emnet skal 

være afklaret inden udbudsmaterialet færdiggøres.

3.9.2014 GST undersøger de juridske aspekter ved problemstillingen, 

udgangspunktet er at det kan hænge sammen på tværs af Ejefortegnelse og 

matrikel, så kommunerne skal kun taste én gang

23-10-2014:  Skal drøftes nærmere på et møde, MU indkalder

4.12.2014:  Status uændret Åben

8.5.2014

Opdeling af hovedejendomme i to eller flere 

hovedejendomme 90

En hovedejendom, hvis ejerlejligheder er 

beliggende i to bygninger, ønskes udstykket 

således at de to bygninger fordeles på hver 

sin hovedejendom. Særlig problemstilling 

ift. opdatering af BBR grunddata@mbbl.dk PL-GST

Afklares i 

forbindelse med 

opdatering af 

baselinedokume

nter(UHA) 

ultimo 2014

Drøftet første gang på Projketforumsmøde 28.5.2014

GST har igangsat en proces med forretningsmæssige afklaringer. Emnet skal 

være afklaret inden udbudsmaterialet færdiggøres.

3.9.2014 Tages med i revisionen af UHA diagrammerne

23.10.2014: Matriklen har foreslået problemet håndteret i løsningsarkitekturen, 

ved at kunne håndtere ejerlejligheder og udstykninger i samme sag.  Kan lukkes 

når det er kontrolleret, at der er overensstemmelse med BBRs behov.

4.12.2014: Der er etableret en samlet sag.   Der er ikke risiko for at man mister 

sammenhængen mellem matriklen og BBR, kan lukkes Åben

04.12.2013 10:37

Proces og regler for håndtering af 

beliggendhedsadresse i Matriklen 72 GST arbejder på beslutningsoplæg grunddata@mbbl.dk

PL - Matriklens 

udvidelse

Inden udbud af 

MU, midt 

oktober

Drøftet førsta gang på WS 4.12.2013 21.2.2013: Beslutningsoplæg præsenteres 

for styregruppen på mødet den 2.4.2014

18.3.2014 Der er uenighed om løsningen pga. kommentarer fra GD2, der skal 

holdes at afklarende møde, det er usikkert om oplæg til styregruppen den 2.4 

kan blive klar. GST indkalder til et sådant møde.

Når der opnås eninghed vil SKAT tage udgangspunkt i denne løsning

28.5.2014 Der forberedes notat med indstilling til projketforumsmødet den 

19.6 og styregruppemødet den 26.6

3.9.2014 Beslutning om håndetring af beliggenhedsadressen skal indarbejdes i 

løsningsarkitektur og kravspecifikation, GST indkalder til WS medio september 

med deltagelse af BBR og DAR mhp. endelig afklaring af process og 

implementering af beliggenhedsadressen

29.10.2014 GST har besluttet at systemunderstøttelsen skal håndteres som en 

ændring til Matriklens Udvidelse. GD2 har formuleret forretningskrav som skal 

ligge til grund for den videre systemunderstøttelse. Der skal afholdes et møde 

hvor GD2 er repræsenteret

4.12.2014: Der arbejdes på en løsning før GST går til afklaringsfasen, således at 

ændringsforslag kan afleveres til leverandør. Åben

28.11.2013 11:49 Håndtering af erhvervslejligheder i BBR 67

Ved ejerlejlighedsopdelinger skal 

landinspektøren i BBR oprette en 

brugsenhed for hver ny ejerlejlighed. Dette 

kan ikke altid lade sige gøre ved 

erhvervsejerlejligheder, idet BBR ikke stiller 

krav om enhedsopdeling af erhverv. Derfor 

skal der ske en afklaring ift. 

landinspektørens oprettelse af 

brugsenheder og tilknytning af BFE-nr 

denne type ejerlejligheder. grunddata@mbbl.dk PL - BBR 12-11-2013

Drøftet første gang på WS 28-11-2013.

04-12-2013: Håndteres i BBR-projektet i samarbejde med KL og PLF

14-1-2013: PL BBR orinterer på næste PF møde 

29-1-2014: hører under igangværende drøftelser med landinspektørerne, er 

håndteret og har aldrig været et egentligt issue, PL-BBR kommer med ny 

formulering

18.3.2014 Der mangler at blive slået endelig sløjfe.

29.10.2014: På baggrund af drøftelser med PLF udarbejder BBR et notat der 

beskriver IT understøttelse samt vejledning og arbejdsgangsbeskrivelse 

vedrørende den beskrevne problemstilling. Lukkes når notatet er forelagt GD1 

styregruppen Åben

21.11.2013 13:40

Landinspektørerens forslag til 

bygningskoordinaters godkendelse af BBR 

myndighederne 61

Det skal afklares hvornår 

landinspektørerens forslag til 

bygningskoordinater bliver godkendt af BBR 

myndighederne grunddata@mbbl.dk PL BBR 11-12-2013

BBR-brugergruppen har tilsluttet sig forslaget om at landinspektørens 

indberetning af bygningspunkter får status: "Godkendt". Dette indarbejdes i 

BBR"s løsningsarkitektur. Ansvar PL (BBR) 

14-1-2014: PL BBR skal redegøre for om issue kan lukkes på næste PF møde 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i proces

18.3.2014 Der mangler at blive slået endelig sløjfe.

29.10.2014: På baggrund af drøftelser med PLF udarbejder BBR et notat der 

beskriver IT understøttelse samt vejledning og arbejdsgangsbeskrivelse 

vedrørende den beskrevne problemstilling. Lukkes når notatet er forelagt GD1 

styregruppen Åben

28.11.2013 09:37

Ejerlejlighedsopdeling i den ældre 

bygningsmasse 65

Kravet om at landinspektøren skal 

identificere/registrere ejerlejligheders 

enheder, rum mv. i BBR vil efter 

omstændighederne medføre ekstra 

omkostninger for rekvirenten. grunddata@mbbl.dk

PL - GD1 

Ejendomsdata 11-12-2013

Drøftet første gang på WS 28. november 2013. Problemstillingen skal 

kvalificeres yderligere ift. hyppigheden af denne type sager og evt. ekstra 

omkostninger hertil. Kan PLF bidrage med nogle eksempler?

 14-1-2014.: PL BBR skal give status på næste PF møde 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i proces

18.3.2014 Der mangler at blive slået endelig sløjfe.

29.10.2014: På baggrund af drøftelser med PLF udarbejder BBR et notat der 

beskriver IT understøttelse samt vejledning og arbejdsgangsbeskrivelse 

vedrørende den beskrevne problemstilling. Lukkes når notatet er forelagt GD1 

styregruppen Åben

30.09.2013 10:55

Landinspektørernes placering af adresser og 

koordinater 56

Der udestår en beskrivelse af processen for 

Landinspektørernes placering af adresser og 

koordinater. ale@mbbl.dk PL BBR adresse 17-01-2014

Håndteres af MBBL i samarbejde med PLF 

14-1-2014, PL BBR Adresse skal give en status 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i proces

18.3.2014 Der mangler at blive slået endelig sløjfe.

29.10.2014: På baggrund af drøftelser med PLF udarbejder BBR et notat der 

beskriver IT understøttelse samt vejledning og arbejdsgangsbeskrivelse 

vedrørende den beskrevne problemstilling. Lukkes når notatet er forelagt GD1 

styregruppen Åben

30.09.2013 13:56

Landinspektørernes håndtering af 

brugsenheder ifb. med 

ejerlejlighedsopdelinger 58

Der udestår en beskrivelse af processen for 

Landinspektørernes arbejde med at 

sammesætte brugsenheder i BBR. ale@mbbl.dk PL - BBR 17-01-2014

Håndteres af MBBL i samarbejde med PLF 

14-1-2014, PL BBR Adresse skal give en status

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i proces

18.3.2014 Der mangler at blive slået endelig sløjfe.

29.10.2014: På baggrund af drøftelser med PLF udarbejder BBR et notat der 

beskriver IT understøttelse samt vejledning og arbejdsgangsbeskrivelse 

vedrørende den beskrevne problemstilling. Lukkes når notatet er forelagt GD1 

styregruppen Åben
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30.09.2013 13:57

Landinspektørernes håndtering af 

bygningsgeokoder (koordinater) ifb. med 

matrikulære forandringer 59

Der udestår en beskrivelse af processen for 

Landinspektørernes arbejde med at 

kontrollere og evt. opdatere 

bygningsgeokoder. ale@mbbl.dk PL - BBR 17-01-2014

Håndteres af MBBL i samarbejde med PLF

14-1-2014, PL BBR Adresse skal give en status 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i proces

18.3.2014 Der mangler at blive slået endelig sløjfe.

29.10.2014: På baggrund af drøftelser med PLF udarbejder BBR et notat der 

beskriver IT understøttelse samt vejledning og arbejdsgangsbeskrivelse 

vedrørende den beskrevne problemstilling. Lukkes når notatet er forelagt GD1 

styregruppen Åben

20.02.2013 00:00 Opfølgning mht ESR 37

KL skal følge op på gennemgangen af ESR"s 

gule sedler og sørge for at alle udeståender 

lukkes. grunddata@mbbl.dk KL 27-08-2014

Ansvar: KL/TKG 

26-11-2013: Frist sat til 11-12-2013

14-01-2014 KL - TKG redegører på næste PF møde 19-02-2014 Forslag 

Aktiviteten placeres i en ny arbejdspakke i forbindelse med replanlægningen 

26-02-2014: Defineres i en arbejdspakke der sikrer at ESR's data er tilgængelige 

i den kommende infrastruktur

12.3.2014: Er medtaget som opgave der indgår i den reviderede GD1 plan.

16.6.2014 Der udarbejdes en plan for Kvalitetssikring af sammenhængen 

mellem ESR og Grunddataprogrammets udstillingsmodel

2.9.2014 Håndteres i ESR udredningen

21.10.2014 Opgaven er placeret i en arbejdspakke i implmenteringsplanen. 

Issue lukkes når arbejdspakkerne er godkendt af styregruppen. Åben

20.02.2014 16:36

Fælles model og principper for 

ændringsstyring 86

Principperne bør aftales mellem GD1/GD2 

og GD7 pll@mbbl.dk

Der skal laves et fælles 

oplæg til GD7 01-10-2014

Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014

2.9.2014 skal indgå i arbejdspakke i replanlægningen

21.10.2014: Opgaven med definition af modeller og principper for 

ændringsstyring søges overdraget til GD8. GD1 vil følge op på 

implementeringen i GD1 jf. arbejdspakken "Implementering af fælles 

arkitekturrammer".  Åben

20.02.2014 16:39

Fælles metodik for tildeling af roller 

(sikkerhed) 83

Der sondres mellem roller på data og 

system niveau pll@mbbl.dk

Der skal laves et fælles 

oplæg til GD7 01-10-2014

Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014

12.3.2014. Forventes håndteret løst i sikkerhedsmodellen

2.9.2014 skal indgå i arbejdspakke i replanlægningen

21.10.2014: Opgaven med definition af modeller og principper for 

ændringsstyring søges overdraget til GD8. GD1 vil følge op på 

implementeringen i GD1 jf. arbejdspakken "Implementering af fælles 

arkitekturrammer".  Åben

20.02.2014 16:43 Roller og ansvar ift. test 84

Der er behov for afklaring af roller og ansvar 

ift. til test af: Integrationer 

Sammenligningstest Samtidighedstest pll@mbbl.dk GD1-sekr. 01-10-2014

Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014

2.9.2014 skal indgå i arbejdspakke i replanlægningen

21.10.2014: Opgaven med definition af roller og ansvar i forhold til test 

overdrages til projektet "tværgående test og kvalitetssikring", som skriver det 

ind i revideret teststrategi og PID Åben

18.02.2013 00:00 Ajourføring i ejerfortegnelsen 34

Ajourføring af administrator generelt i 

ejerfortegnelsen, der er mange firmaer, 

udlejningsejendomme mm. der har og 

skifter administrator. grunddata@mbbl.dk

PL - Ejerfortegnelsen, 

Håndteres i aftale 

mellem KL og Kombit

23010.2014 er alle 

med i loopet omkring 

udarbejdelse af 

løsningsarkitektur, 

hvor der bliver taget 

fat i dem.  01-10-2014

Håndteres under løsningsarkitektur EF Ansvar: PL (EF)

2.9.2014 Skal indarbejdes i løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen Åben

18.02.2013 00:00 Ejere uden CPR/CVR-nr 33

Ejere uden CPR- eller CVR nummer kan i dag 

godt tinglyses, men disse kan ikke håndteres 

i kommunens opkrævningssystem, hvor der 

er krævet en juridisk identifikation. grunddata@mbbl.dk

Pl - Ejerfortegnelsen, 

Håndteres i aftale 

mellem KL og Kombit 01-10-2014

Håndteres under løsningsarkitektur EF og i samarbejde med Kommunalt 

Økonomisystem (KØS) Ansvar: PL (EF) 26-11-2013, Der er en dialog med CVR 

vedr. de CVR numre der bliver inaktive, forsvinder ved fusioner mm.

2.9.2014 Skal indarbejdes i løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen Åben

12.06.2013 09:43 Ejerforholdskode 50

Der mangler afklaring på hvordan og i 

hvilket regi Ejerforholdskoden skal 

videreføres. Almene boliger i MBBL skal 

involveres pll@mbbl.dk PL - Ejerfortegnelsen 01-10-2014

Ejerforholdskoder bliver en del af EF"s informationsmodel Ansvar: PL (EF)

2.9.2014 Skal indarbejdes i løsningsarkitekturen for Ejerfortegnelsen Åben

15.12.2014

Etablering af governance for 

sammenstillede services i 

grunddataprogrammet 93

Der er ikke besluttet roller og ansvar i 

forhold til indgåelse af dataleveranceaftale, 

herunder specificeringen, vedligeholdelse 

og finansiering af sammenstillede services i 

grunddataprogrammet grunddata@mbbl.dk ?

15-12-2014: Delprogramledelsen i GD1 og GD2 vil rejse spørgsmålet  i 

programkoordinationen Åben


