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1. Indledning 

1.1 Baggrund 
Der er tidligere udarbejdet implementeringsplaner for både GD1 og GD2 – senest opdateret 
november 2014. Disse planer har haft deres hovedfokus på udviklingen af de enkelte register-
løsninger – herunder de afhængigheder der er mellem de enkelte registre. 

Derudover er der oktober 2016 udarbejdet en fælles testplan for GD1, GD2 og GD7, som har 
hovedfokus på verificering af, at de enkelte registerløsninger - i forhold til de fælles leverancer 
og sammenhænge - fungerer som ønsket. Fokus er her på de test og kvalitetssikringsaktivite-
ter, der skal udføres, inden implementeringen af de enkelte registre. 

Men der har ikke tidligere været arbejdet med en samlet planlægning og dokumentation af 
selve implementeringen med en beskrivelse af de konkrete sammenhænge mellem de forskel-
lige implementeringsaktiviteter.  

Implementeringsplanerne skal suppleres af prøveimplementeringsplaner, der bl.a. skal kvalifi-
cere og verificere de tidsmæssige skøn, der ligger til grund for planen. 

1.2 Formål og anvendelse 

1.2.1 Formål 

Implementeringsplanen etablerer grundlaget for, at der hurtigst muligt kan ske en koordineret 
idriftsættelse af grunddataregistrene i Ejendomsdataprogrammet (GD1) samordnet med pla-
nerne for Adresseprogrammet (GD2) og den fællesoffentlige Datafordeler (GD7).  

Planen prioriterer de tværgående afhængigheder, hvorfor der er mindre fokus på detaljer, som 
alene har forretningsmæssig betydning for den enkelte aftalepart.  

1.2.2 Anvendelse 

Den fælles implementeringsplan konkretiserer programmets aftaler og danner grundlaget for 
styring og planlægning af ejendomsdataprogrammets implementering – herunder koordine-
ring af implementeringsaftaler mellem delprogrammets parter. Planen er det centrale sty-
ringsgrundlag for GD1 og delprogrammets relationer til andre involverede delprogrammer. 

Planen supplerer den arbejdsplanlægning, som er nødvendig for aftaleparternes styring af 
egne projekter. Den fælles implementeringsplan skal sikre og dokumentere, at aftaleparternes 
implementeringsplaner er koordineret indbyrdes.  

1.3 Vilkår og forudsætninger 

1.3.1 Løsningens vilkår 

De fire store registerprojekter i ejendomsdataprogrammet - ”Matriklens udvidelse”, ”. ”Ejen-
domsbeliggenhedsregister”, ”Ny Ejerfortegnelse” og ”Udvidelse af BBR” er sammen med pro-
jekter i Adresseprogrammet kernen i den fremadrettede systemunderstøttelse af ejendomsda-
ta og adressedata. GD1 skal etablere et registersamarbejde mellem disse registre, som sikrer, 
at offentlige og private anvendere af ejendomsdata fremover via Datafordeleren kan tilgå̊ op-
lysninger fra de samarbejdende grunddataregistre.  
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Grunddataregistrene er derfor underlagt et krav fra Grunddataprogrammet om, at registrets 
grunddata skal udstilles via den fællesoffentlige Datafordeler.  

Overgangen til samarbejdende grunddataregistre betyder, at den forretningsmæssige styring, 
som i dag er indbygget i ESR, fremover skal håndteres via ajourføringsservices imellem grund-
dataregistrene hhv. ved udstilling af services og hændelsesbeskeder på Datafordeleren.  

Den implementerede løsning skal sikre grundlaget for en paralleldrift mellem den nuværende 
ESR- løsning og de nye grunddataregistre. 

1.3.2 Tidsmæssige vilkår 

Idriftsættelsen af de forskellige registerløsninger i GD1 og GD2 skal implementeres i flere step. 
Den samlede løsning er både forretningsmæssigt og teknisk for stor og kompleks til at blive 
implementeret som et samlet ”Big Bang”. 

Der vil under implementeringen i forskellige sammenhænge være behov for etablere et ”luk-
kevindue”, hvor et registers data ikke må opdateres – fordi de er under overflytning til en ny 
registerløsning eller fordi registret er ved at blive opdateret til en ny version/løsning.  
Disse lukkevinduer skal have den mindst mulige kalenderudstrækning, således der ikke lukkes 
unødigt længe for opdatering af registerdata. 

1.3.3 Forudsætninger 

Det er en forudsætning, at alle test- og kvalitetssikringsaktiviteter i henhold til den fælles test-
plan er gennemført med tilstrækkelig kvalitet. Gennemførelsen skal være godkendt på styre-
gruppeniveau.  

Det er styregrupperne, der på baggrund heraf beslutter igangsætning af implementeringen. 
Dette er ikke op til det enkelte register. 

De givne estimater er baseret på nuværende viden om løsningens design - herunder integrati-
on med andre systemer. Hvis dette design ændres, skal estimaterne genbesøges.  

Estimaterne vil blive justeret, når resultatet af de projektspecifikke installationsprøver og de 
programsatte prøveimplementeringer i 3. kvartal 2017 er gennemført. 

1.3.4 Afgrænsning 

Planen beskriver implementeringens aktiviteter – herunder hvilke data der skal udtrækkes hhv. 
loades i de enkelte registre.  

Planen forholder sig ikke til de konkrete dataformater, der skal anvendes ifb. de enkelte ud-
træk. Dette aftales direkte mellem de enkelte parter. Den der skal modtage det enkelte ud-
træk har initiativpligten til, at disse aftaler etableres. 

Når implementering skal afvikles, vil der være behov for en detaljeret drejebog med detaljere-
de driftsinstrukser, aftaler med brugere omkring godkendelser undervejs etc. Grundlaget her-
for etableres ifb. prøveimplementeringen i 3. kvartal 2017. 
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1.4 Anvendte forkortelser 

Forkortelse Betydning 

BBR Bygnings- og boligregistret 

BFE Bestemt Fast Ejendom 

BPFG Ejendomstypen ”Bygning På Fremmed Grund” 

CPR Det centrale personregister 

CVR Det centrale virksomhedsregister 

DAGI Danmarks administrative geografiske inddelinger 

DAF Datafordeleren 

DAR Danmarks adresseregister 

DAT Afdeling i SDFE med ansvar for Geodatabank, hændelsesdetektering og 
Transportbånd til Datafordeleren. 

DS Danske Stednavne 

EBR Ejendomsbeliggenhedsregistret 

EJF Ejerfortegnelsen 

E&E Ejendomsskat og Ejendomsbidrag 

GD1 Delprogram 1 – Ejendomsdataprogrammet 

GD2 Delprogram 2 – Adresseprogrammet 

GD7 Delprogram 7 – Datafordelerprogrammet 

GDB Geodatabanken 

MU Matriklens udvidelse 

SFE Ejendomstypen ”Samlet Fast Ejendom” 

1.5 Læsevejledning 
Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler:  

 Kapitel 2 – Samlet implementeringsoverblik  
I dette kapitel beskrives hovedtidsplanen for implementering af GD1 og GD2.  
Kapitlet er et fælles kapitel i implementeringsplanerne for hhv. GD1 og GD2.  
Det anvendes til at give et fælles overblik over den samlede implementering inkl. illu-
stration af afhængigheder mellem de forskellige implementeringsaktiviteter. 
Målgruppen er derfor både GD1 og GD2. 

 Kapitel 3 – Implementering af Ejendomsdata  
I kapitlet beskrives implementeringen af de fire grunddata registre under Ejendomsda-
taprogrammet mere detaljeret i forhold til kapitel 2 inkl. nødvendige kontrol- og kvali-
tetssikringsaktiviteter under selve implementeringen.  
I kapitel 3.1 gives et samlet overblik over GD1 implementeringen – opdelt i 6 step med 
hver deres lukkevindue.  
De enkelte step beskrives derefter mere detaljeret i kapitel 3.2 til 3.7. 

 Kapitel 4 – Implementering på Datafordeleren  
I dette kapitel beskrives hvordan de forskellige registre under Ejendomsdataprogram-
met implementeres i Datafordelerens produktionsmiljø.  
Beskrivelsen omfatter et overblik over aktiviteter i relation til test af connectivity ift. 
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produktionsmiljøer, opsætning af hændelsesabonnement samt en kvalitetssikring af de 
udstillede tjenester i produktionsmiljøet 

I relation til planer og aktiviteter anvendes generiske datoer og ikke konkrete datoer. Konkrete 
datoer tilføres først planen, når en prøveimplementering mv. har skabt rimelig sikkerhed i rela-
tion til fastlæggelse af disse. 

I diagrammerne i planen er anvendt tre typer aktivitetssymboler: 

 

Beskriver en systemaktivitet som fx udtræk af data eller implemente-
ring af et register på Datafordeleren. 
Aktiviteten vil normalt indeholde kvalitetssikringsaktiviteter. 

 

Aktiviteten beskriver en manuel aktivitet, som fx at kommunerne skal 
færdigbehandle modtagne tinglysningsmeddelelser. 

 

Aktiviteten beskriver en åbn eller luk aktivitet, som fx at der lukkes for 
opdateringer i et register. 

 

Beskriver en styregruppeaktivitet hvor en implementering godkendes 
eller afvises.  

 

Beskriver at der skal tages en backup, inden en aktivitet udføres, såle-
des at det er muligt at lave en tilbagerulning eller genskabelse af den-
ne tidligere tilstand, såfremt implementeringen fejler. 
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2. Samlet implementeringsoverblik 

2.1 Hovedtidsplan 

2.1.1 Implementeringstider ift. de enkelte registre 

I forhold til de enkelte grunddataregistre er der estimeret nedenstående tider i relation til im-
plementeringen. Tider er omregnet i hele dage. 

Registre Kalendertid Lukkevindue Bemærkninger 

Matriklen (SFE) 6 dage 6 dage  

Matriklen (BPFG) 6 dage 6 dage  

Matriklen (Ejerlejlighed) 12 dage 9 dage Inkl. brugeropgaver 

Ejendomsbeliggenhedsregister 8 dage 7 dage  

Ejerfortegnelsen 14 dage 14 dage Inkl. bruger opgaver 

BBR 11 dage 7 dage  

DAGI 14 dage -  

DAR 16 dage 16 dage  

2.1.2 Planlægningskriterier 

I sammensætningen af implementeringsplanen er nedenstående hovedkriterier anvendt: 

 Planen er optimeret til kortest mulige kalendertid under hensyntagen til, at den både 
skal være robust og sikre kvaliteten i de implementerede løsninger. 

 Planen er optimeret til at indeholde kortest mulige ”lukkevinduer”, hvor der skal luk-
kes for matrikulære registreringer, oprettelse af nye adresser etc. 

 Som udgangspunkt er det forudsat, at der under selve implementeringen arbejdes 
med en 7 dages uge. Undtagelsen herfra er de aktiviteter, der skal udføres af brugere - 
fx kommunale brugere som skal foretage en afsluttende brugertest eller, som skal ud-
føre manuelle opgaver i et register, inden et udtræk kan igangsættes. 

 Efter hver implementering er der indregnet 5 arbejdsdage til opfølgning på, at imple-
menteringen fungerer som ønsket i relation til udstilling af data, services og hændelser 
på Datafordeleren. Derudover kan registerprojektet have egne opfølgningsaktiviteter i 
relation til selve registret. Disse er ikke medtaget i planen.  

 Ved placeringen af de enkelte implementeringer er anvendt estimater fra ovenstående 
tabel, som er baseret på registrenes nuværende viden. Estimaterne kan blive justeret, 
når resultatet af de projektspecifikke installationsprøver og de programsatte prøveim-
plementeringer er gennemført. 

 Planen er udarbejdet med en kalenderplacering 1. halvår 2018 svarende til den nuvæ-
rende hovedtidsplan. Skulle implementeringen blive ændret ift. dette, vil der være be-
hov for en justering til den konkrete kalender ift. ”Frozed zone”, helligdage og dage 
med brugervendte aktiviteter.  
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2.1.3 Planoverblik 

Nedenstående figur illustrerer det tidsmæssige forløb i relation til implementering af grundda-
taregistre i GD1 og GD2. Som det fremgår, er den samlede implementering estimeret til at 
starte i januar og være afsluttet primo maj – bortset fra at implementeringen af CPR i relation 
til skift til anvendelse af DAR som adressegrundlag ift. personregistrering sker på et senere 
tidspunkt (formentlig ca. 3 måneder efter implementeringen af DAR). 

I forlængelse af de enkelte implementeringer er der indlagt 5 arbejdsdage (markeret med 
grønt i figuren) til opfølgning på idriftsættelsen. 

 

 

Figur 1 – Hovedtidsplan - overblik. 

Implementeringen i GD1 kan tidligst starte 1. februar 2018 pga. ”Frozen Zone” omkring ESR.  

Rækkefølgen i implementering af GD1 registre er bestemt af:  

 Implementering af BPFG kræver, at der findes en SFE, hvorpå denne kan placeres. 

 Implementering af Ejerlejligheder kræver disse kan tilknyttes en hovedejendom – en-
ten i form af en SFE eller en BPFG. 

 Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret forudsætter, at alle ejendomme er 
oprettet i Den udvidede Matrikel identificeret ved et BFE-nummer.  
Derudover forudsætter EBR at DAR 1.0 er idriftsat. 

 Implementering af Ejerfortegnelsen forudsætter, at alle ejendomme er oprettet i Den 
udvidede Matrikel identificeret ved et BFE-nummer, at der er etableret beliggenheds-
adresser i EBR samt at DAR 1.0 er idriftsat. 

 Implementering af BBR 2.0 forudsætter, at de øvrige GD1 registre og DAR 1.0 er idrift-
sat. 

Rækkefølgen i implementering af GD2 registre er bestemt af:  

 Implementering af DAGI har ingen bindinger til at andre GD1 eller GD2 registre skal 
være idriftsat.  
Man kan derfor overveje at implementere DAGI i god tid inden de øvrige registre. 
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 Implementering af DAR 1.0 forudsætter, at DAGI samt Den udvidede Matrikel ift. SFE 
er idriftsat. 

I næste afsnit er implementeringsplanen detaljeret ift. indplacering på de enkelte ugedage ifb. 
implementeringen af de enkelte registre.  

2.1.4 Implementeringsplan med aktiviteter pr. dag 

I figurerne nedenfor er anvendt følgende grafik: 

 Implementering af et GD1 register 

 Implementering af et GD2 register 

 Opfølgende kvalitetssikring efter implementering 

 Implementeringsperiode med brugeraktiviteter 

 

 

Figur 2 – Hovedtidsplan – Implementering af Matriklen og Adresseprogrammet. 

Implementering af Ejerlejligheder i Den udvidede Matrikel starter i planen samtidig med op-
følgningsaktiviteter ift. implementeringen af BPFG. Årsagen hertil er, at de første tre dage af 
implementeringen af Ejerlejligheder udelukkende er manuelle opgaver hos Tinglysningsretten. 
 

 

Figur 3 – Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregister, Ejerfortegnelse og BBR 2.0. 
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Implementering af Ejerfortegnelsen starter i planen samtidig med opfølgningsaktiviteter ift. 
implementeringen af Ejendomsbeliggenhedsregister. Årsagen hertil er, at de første fem dage 
af implementeringen af Ejerfortegnelsen udelukkende er manuelle opgaver hos kommunerne 
ift. færdigbehandling af tinglysningsmeddelelser i ESR. 
 

2.2 Implementeringsafhængigheder 

2.2.1 Overblik 

Nedenstående figur illustrerer implementeringsafhængigheder mellem de enkelte grunddata-
registre i GD1 og GD2. 

 

 

Figur 4 – Implementeringsafhængigheder i GD1 og GD2. 

De enkelte aktiviteter i ovenstående illustration er beskrevet i hovedtræk i de efterfølgende 
afsnit. En mere uddybende beskrivelse af implementeringen af de enkelte GD1 registre med 
dertil hørende aktiviteter, afhængigheder, brugeraktiviteter mv. findes i kapitel 3. 

Formålet her er at give et fælles overblik på tværs af GD1 og GD2 – derfor er beskrivelsen i 
dette kapitel uden de mere uddybende detaljer her. 

2.3 Implementering af GD1 registre 

2.3.1 Implementering af Matriklen – Samlet Fast Ejendom (SFE) 

Matriklen har i forvejen registreret SFE med tilhørende jordstykker mv. 

Implementeringen her består i to hovedaktiviteter: 

 Synkronisering med ESR i relation til de tildelte BFE-numre til SFE - herunder opdate-
ring af ESR til anvendelse af Datafordeleren for de matrikeloplysninger, der ikke kom-
mer i det daglige filudtræk mellem Den udvidede Matrikel og ESR 

 Etablering af Matriklen (SFE) på Datafordeleren 

Tinglysningen er tidligere blevet synkroniseret med Matriklen gennem datavask aktiviteter, 
hvorfor der ikke er nogen ekstra aktiviteter her ifb. implementeringen. 
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2.3.2 Implementering af Matriklen – Bygning På Fremmed Grund (BPFG) 

BPFG etableres i Matriklen ud fra gældende registreringer i ESR.  

Implementeringen her består i fire hovedaktiviteter: 

 Udtræk af BPFG fra ESR 

 Indlæsning af disse BPFG i Matriklen inkl. tildeling af BFE-numre 

 Udtræk og synkronisering af tildelte BFE-numre med ESR - herunder opdatering af ESR 
til anvendelse af Datafordeleren 

 Etablering af Matriklen (BPFG) på Datafordeleren 

BPFG synkroniseres ikke med Tinglysningen ifb. implementeringen. Dette gøres i stedet efter-
følgende ifb. tinglysning af rettigheder over BPFG. 

Implementering af BPFG kræver, at der findes en SFE, hvorpå denne kan placeres. 

2.3.3 Implementering af Matriklen – Ejerlejlighed 

Tinglysningen er i dag master for registrering af ejerlejligheder. Med denne implementering 
overføres dette ansvar til GST, som etablerer ejerlejligheder i Matriklen ud fra Tinglysningens 
gældende registreringer. 

Implementeringen her består i fem hovedaktiviteter: 

 Udtræk af Ejerlejligheder fra Tingbogen 

 Indlæsning af disse Ejerlejligheder i Matriklen inkl. tildeling af BFE-numre 

 Udtræk og synkronisering af tildelte BFE-numre med Tingbogen 

 Udtræk og synkronisering af Ejerlejligheder inkl. tildelte BFE-numre med ESR - herun-
der opdatering af ESR til anvendelse af Datafordeleren 

 Etablering af Matriklen (Ejerlejligheder) på Datafordeleren 

Når Ejerlejligheder udtrækkes fra Tingbogen, lukkes der for registrering af nye Ejerlejligheder i 
Tingbogen, hvorefter der åbnes for tilsvarende funktionalitet i Matriklen. Endelig registrering i 
Matriklen åbnes der først for, når Matriklen (Ejerlejligheder) er etableret på Datafordeleren og 
de dertil hørende BFE-numre mv. er synkroniseret med både Tingbogen og ESR. 

Implementering af Ejerlejligheder kræver disse kan tilknyttes en hovedejendom – enten i form 
af en SFE eller en BPFG. 

2.3.4 Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret 

Registret etableres på baggrund af et udtræk af ejendomme og adresser fra ESR. 

Implementeringen her består i seks hovedaktiviteter: 

 Udtræk af gældende adresser fra DAR 1.0 

 Tilføjelse af adresse UUID til adresser i ESR på baggrund af dette udtræk 

 Udtræk af ejendomme og adresser fra ESR 

 Etablering af Ejendomsbeliggenhedsregister på baggrund af dette udtræk 

 Etablering af Ejendomsbeliggenhedsregister på Datafordeleren 

 Kontrol af ESR i relation til de oprettede beliggenhedsadresser på DAF EBR 

Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret forudsætter, at alle ejendomme er oprettet 
i Den udvidede Matrikel identificeret ved et BFE-nummer.  
Derudover forudsætter EBR, at DAR 1.0 er idriftsat. 
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2.3.5 Implementering af Ejerfortegnelsen 

Ejerfortegnelsen etableres på baggrund af registreringer af ejere og administratorer i ESR. 

Implementeringen her består i tre hovedaktiviteter: 

 Udtræk af ejere og administratorer fra ESR – både gældende ejere og historiske ejere - 
samt tilretning af ESR til anvendelse af Ejerfortegnelsen via Datafordeleren 

 Indlæsning af disse ejer- og administratoroplysninger i Ejerfortegnelsen 

 Etablering af Ejerfortegnelsen på Datafordeleren 

Implementering af Ejerfortegnelsen forudsætter, at alle ejendomme er oprettet i Den udvide-
de Matrikel identificeret ved et BFE-nummer, at der er etableret beliggenhedsadresser i EBR, 
samt at DAR 1.0 er idriftsat. 

2.3.6 Implementering af BBR 2.0 

BBR 2.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – BBR 1.8. 

Implementeringen her består i seks hovedaktiviteter: 

 Udtræk af hele BBR 1.8 

 Udtræk fra DAR (adresser til ejendomme) 

 Udtræk af Jordstykker fra Den udvidede Matrikel 

 Udtræk af krydsreferencetabel fra ESR 

 Etablering af BBR 2.0 på baggrund af de tre udtræk 

 Etablering af BBR 2.0 på Datafordeleren 

Inden igangsættelse af denne implementering er der behov for at der gennemføres datavask af 
visse ejerlejligheder, fx to ejerlejligheder som BBR har sammenlagt iht. byggeloven uden de to 
ejendomme ejendomsretligt er sammenlagt i Tingbogen.  

Implementering af BBR 2.0 forudsætter, at de øvrige GD1 registre og DAR 1.0 er idriftsat. 

2.4 Implementering af GD2 registre 

2.4.1 Implementering af DAGI 

Implementeringen af DAGI omfatter 15 administrative inddelinger.  
For inddelingerne ”Supplerende bynavn” og ”Afstemningsområder” skal der foretages en etab-
lering i DAGI ud fra informationerne i CPR Vejregisteret. Herudover etableres Menighedsråds-
afstemningsområder i DAGI med udgangspunkt i geografien fra sogneinddelingerne 

Dataetableringen består af hovedaktiviteterne: 

 Udtræk af de to administrative inddelinger fra CPR-Vej 

 Generering af geometrifiler på baggrund af dette udtræk 

 Etablering af de to administrative inddelinger i DAGI på baggrund af disse geometri fi-
ler.  

 Etablering af Menighedsrådsafstemningsområder i DAGI. 

 Etablering af DAGI med de nye administrative inddelinger på Datafordeleren 

2.4.2 Implementering af DAR 1.0 

DAR 1.0 etableres ud fra DAR 0.9 med supplering af en række informationer fra forskellige 
kilderegistre, hvor sammenhænge til 6 administrative inddelinger i DAGI er helt central. 
DAR 1.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – DAR 0.9. 
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Implementeringen her består i ni hovedaktiviteter: 

 Udtræk af hele DAR 0.9 

 Udtræk af brugertabel fra BBR 1.8 

 Udtræk fra CPR-Vej (Vejkodenummerrulle og Gadepostnummertilhør) 

 Udtræk fra GeoDanmark (Vejmidte og Bygning) 

 Udtræk fra Den udvidede Matrikel (Jordstykker) 

 Udtræk fra DAGI (Postnumre, Supplerende bynavne, Sogne, Kommuner, Afstemnings-
områder, Menighedsafstemnings-områder) 

 Udtræk af nye adressedata (vejnavne mv.) 

 Etablering af DAR 1.0 ud fra disse udtræk 

 Etablering af DAR 1.0 på Datafordeleren 

Implementering af DAR 1.0 forudsætter, at DAGI samt Den udvidede Matrikel ift. SFE er idrift-
sat. 

2.4.3 Paralleldrift hos CPR ift. adresser og administrative inddelinger 

CPR afvikler en paralleldriftsperiode, idet CPR har behov for en periode til at teste konvertering 
i produktion – dvs. imens DAR 1.0 er i drift.  

I denne periode vedligeholdes CPR-Vej manuelt med henblik på at sikre konsistens ift. DAR og 
DAGI. 

2.5 Øvrige implementerings forudsætninger 
Inden implementeringen af de forskellige grunddataregistre i GD1 og GD2 forudsættes følgen-
de registre etableret på Datafordeleren: 

 CPR (Person stamoplysninger) 

 CVR (Stamoplysninger om virksomheder og produktionsenheder) 

 GeoDanmark 

 DAGI (administrative inddelinger: ”Kommuneinddeling”, ”Postnummerinddeling” og 
”Sogneinddeling”) 

Implementeringen på Datafordeleren af de enkelte registre er planlagt til at foregå efter føl-
gende rammer: 

 Til overførsel fra register til Datafordeler – enten direkte via SOA-porten eller via 
Geodatabanken og Transportbåndet – afsættes 1 dag. 

 Fra modtagelse af data på Datafordeleren til disse er implementeret i produktionsmil-
jøet afsættes 1-2 dage – afhængig af datamængder/registrets størrelse. 

 Efter implementering afsættes for alle registre 1 dag til kvalitetssikring af, at data er 
overført korrekt og af at tjenester fungerer korrekt ift. det overførte datagrundlag. 
 

I prøveimplementeringsplanerne skal der foretages en grundig planlægning af disse forløb, 
herunder en verificering af de angivne tidsfrister. 

2.6 Implementeringens ”lukkevinduer” 

2.6.1 Overblik 

Der er ifb. implementeringen identificeret 7 ”lukkevinduer”.  
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Her er der en sammenhæng mellem ”Lukkevindue #1” og ”Lukkevindue #7”. DAR 1.0 kræver, 
at Den udvidede Matrikel er idriftsat med alle SFE-data, inden konvertering og implementering 
igangsættes. Starten af ”Lukkevindue #7” med udtræk fra DAR 0.9 samt ”Produktion af nye 
adressedata” kan godt gennemføres, inden Den udvidede Matrikel er idriftsat med SFE-data, 
men konvertering til og idriftsættelse af DAR 1.0 kræver, at Den udvidede Matrikel inden da er 
idriftsat med alle SFE-data. 
 
 

 

Figur 5 – Implementeringens lukkevinduer. 

2.6.2 Lukkevindue #1 – Registrering af SFE og adresser 

I dette lukkevindue stopper Matriklen med endelig registrering af SFE. Matriklen kan godt fort-
sætte med den almindelige sagsbehandling, men ikke godkende sager. Der kan først åbnes op 
herfor igen, når Matriklen er etableret på Datafordeleren, og ESR er klar til at modtage hæn-
delser mv. derfra. 

Lukkevinduet starter ift. Matriklen, lige inden Matriklen udtrækker alle SFE til brug for ESR. 

Ift. ESR starter lukkevinduet lige inden indlæsning af Matriklens SFE-udtræk i ESR påbegyndes. 

2.6.3 Lukkevindue #2 – Registrering af BPFG 

I dette lukkevindue stopper kommunen med at oprette BPFG i ESR. De samles til ”bunke” i 
kommunen, indtil lukkevinduet åbnes igen. 

ESR lukker fra det øjeblik ESR’s udtræk af BPFG til Matriklen igangsættes. 

Der åbnes for oprettelse af nye BPFG via Matriklen, når BPFG er indlæst i Matriklen, samt når 
Matriklens BPFG er etableret og godkendt på Datafordeleren. Der kan først åbnes for endelig 
registrering, når ESR er klar til at modtage hændelser mv. i relation til BPFG fra Datafordeleren. 

2.6.4 Lukkevindue #3 – Registrering af Ejerlejligheder 

Når implementeringen starter, lukker Tingbogen for modtagelse af anmeldelser af Ejerlejlighe-
der, og samtidig åbner Matriklen for modtagelse af samme.   
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Der åbnes først for endelig registrering af Ejerlejligheder, når Ejerlejligheder er etableret i Ma-
triklen og udstillet på Datafordeleren, og de tilhørende BFE-numre er synkroniseret med Ting-
lysningen og ESR. 

2.6.5 Lukkevindue #4 – Registrering af ejendomsbeliggenhed 

I dette lukkevindue stopper ESR med opdatering af beliggenhedsadresser til ejendomme i den 
periode, hvor Ejendomsbeliggenhedsregistret etableres. 

Der åbnes igen, når Ejendomsbeliggenhedsregistret er etableret på Datafordeleren. 

2.6.6 Lukkevindue #5 – Registrering af ejere 

I dette lukkevindue må ejere og administratorer ikke opdateres i ESR. Dette gælder både opda-
teringer fra Tingbogen og opdateringer via ESR brugerfladen. 

Tingbogen stopper med at sende tinglysningsmeddelelser til ESR og holder disse tilbage til en 
senere fremsendelse til Ejerfortegnelsen. 

Lukkevinduet åbner igen, når udtræk fra ESR er indlæst og godkendt i Ejerfortegnelsen, Ejer-
fortegnelsen er etableret på Datafordeleren, og ESR er klar til at modtage hændelser mv. i 
relation til ejerskifter fra Datafordeleren. 

Tilbageholdte ejerskifter fra Tingbogen fremsendes til Ejerfortegnelsen, som overtager ansva-
ret for registrering af ejere og administratorer, når dette lukkevindue åbner. 

2.6.7 Lukkevindue #6 – Registrering af bygninger og boliger 

I dette lukkevindue stopper BBR med alle former for opdateringer. 
Lukkevinduet starter, når udtræk af BBR 1.8 foretages, og åbnes igen når BBR 2.0 er etableret 
som grunddataregister.  

2.6.8 Lukkevindue #7 – Implementering af DAR 1.0 

Ifb. etableringen af DAR 1.0 vil der være lukket for oprettelse af nye adresser mv. i en periode 
fra data fra DAR 0.9 udtrækkes frem til DAR 1.0 er idriftsat.  

Ændringer til adresser samles ”til bunke” i kommunen i lukkevinduet. 
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3. Implementering af Ejendomsdata 

3.1 Samlet overblik 
Implementeringen gennemføres i 6 step med et lukkevindue tilknyttet hvert step. De første 3 
step sikrer en implementering af Matriklen som autoritativt ejendomsregister, mens de tre 
øvrige step sikrer implementering af hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Ejerfortegnel-
sen (EJF) og BBR 2.0. 

Der gives et overblik her i kapitel 3.1. En mere uddybende beskrivelse findes i de efterfølgende 
kapitel 3.2 til 3.7. 

3.1.1 Implementering af SFE, BPFG og Ejerlejligheder i Matriklen 

Implementering af Den udvidede Matrikel som autoritativt ejendomsregister gennemføres i 3 
step som illustreret nedenfor. Implementeringsrækkefølgen er bestemt af:  

 Implementering af BPFG kræver, at der findes en SFE, hvorpå denne kan placeres 

 Implementering af Ejerlejligheder kræver, at disse kan tilknyttes en hovedejendom – 
enten i form af en SFE eller en BPFG 

 

 

Figur 6 – Implementering af SFE, BPFG og Ejerlejligheder i Matriklen. 

I ”Lukkevindue 1” implementeres Matriklen som ejendomsregister i forhold til registrering af 
SFE. SFE er i forvejen registreret i Matriklen, så implementeringen går ud på at få koordineret 
denne registrering med ESR baseret på ejendomsnøglen BFE-nummer samt på at få udstillet 
SFE og tilhørende Jordstykker på Datafordeleren – i første omgang af hensyn til DAR.  

I ”Lukkevindue 2” implementeres Matriklen som ejendomsregister i forhold til registrering af 
BPFG. Der tages her udgangspunkt i de BPFG, der er registret i ESR. Disse udtrækkes, tildeles et 
BFE-nummer og implementeres i Matriklen med tilhørende udstilling på Datafordeleren.  
De registrerede BPFG tilbageføres til ESR med det tildelte BFE-nummer. 

I ”Lukkevindue 3” implementeres Matriklen som ejendomsregister i forhold til registrering af 
Ejerlejligheder. Der tages her udgangspunkt i Tingbogens registrering af Ejerlejligheder. Disse 
udtrækkes, tildeles et BFE-nummer og implementeres i Matriklen med tilhørende udstilling på 
Datafordeleren. De registrerede Ejerlejligheder overføres til ESR med det tildelte BFE-nummer. 
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Når implementeringen starter, lukker Tingbogen for modtagelse af anmeldelser af Ejerlejlighe-
der, og samtidig åbner Matriklen for modtagelse af samme.   
 

3.1.2 Implementering af EBR, EJF og BBR 2.0 

Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregistret, Ejerfortegnelsen og BBR 2.0 gennemføres i 
hvert sit step/lukkevindue, som illustreret nedenfor. 
 

 

Figur 7 – Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregister, Ejerfortegnelsen og BBR 2.0 

I ”Lukkevindue 4” implementeres Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR). Der tages her ud-
gangspunkt i ESR’s registrering af ejendomme og adresser, hvor ESR’s adresser inden udtræk-
ket til EBR er blevet påført adresse UUID fra DAR, hvor dette har været muligt. EBR tildeler 
med udgangspunkt i dette udtræk beliggenhedsadresser og administrative kommuner til alle 
ejendomme, implementerer disse på Datafordeleren og tilbagefører beliggenhedsadresser 
tilknyttet hver enkelt BFE-nummer til ESR. 

I ”Lukkevindue 5” implementeres Ejerfortegnelsen (EJF). Der tages her udgangspunkt i ESR’s 
registrering af ejere og administratorer, som udtrækkes og implementeres i Ejerfortegnelsen 
inkl. udstilling af disse på Datafordeleren. 
Når implementeringen starter, lukker Tingbogen for afsendelse af tinglysningsmeddelelser til 
ESR. Disse ”samles til bunke” hos Tinglysningen, og sendes efterfølgende til Ejerfortegnelsen, 
når implementeringen er gennemført. 

Lukkevindue 6” implementeres BBR 2.0. Her er der et eksisterende register – BBR 1.8 – som 
der tages udgangspunkt i. Et af målene med denne implementering er, at BBR skal skifte fra at 
registrere bygninger mv. på et ESR-ejendomsnummer til Matriklens BFE-nummer. Dette gøres 
ud fra et udtræk af en krydsreferencetabel mellem disse nøgler fra ESR. 
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3.2 Matriklen SFE - Lukkevindue 1 

3.2.1 Overblik 

 

Figur 8 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af SFE i Den udvidede Matrikel. 

 
Implementeringen her består i en synkronisering med ESR i relation til de af Den udvidede 
Matrikel tildelte BFE-numre til SFE samt etablering af Den udvidede Matrikel (SFE) på Datafor-
deleren. 

I dette lukkevindue stopper Matriklen med endelig registrering af SFE. Matriklen kan godt fort-
sætte med den almindelige sagsbehandling, men ikke godkende sager. Der kan først åbnes op 
for endelig registrering igen, når Den udvidede Matrikel er etableret på Datafordeleren, og ESR 
er klar til at modtage hændelser mv. derfra. 

Styregruppen godkender implementering af lukkevindue 1 på baggrund af Den udvidede Ma-
trikels klarmelding af implementeringen på DAF samt KL/KOMBITs klarmelding ift. ESR. 

3.2.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af SFE er angivet i tabelform nedenfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E1.1 Udtræk SFE med BFE 1 dag  

E1.2 Implementer Den udvidede Matrikel 
med SFE i GDB 

1 dag  

E1.3 Implementer Den udvidede Matrikel 
med SFE på DAF 

3 dage Inkl. 1 dag til QA 

E1.4 Opdater SFE med BFE 2 dage Inkl. backup.  
Kan udføres parallelt med 
aktivitet E1.3 

E1.5 Kontrol af ESR ift. DAF SFE 1 dag  

Samlet kalenderperiode til implementering 6 dage  

3.2.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: E1.1 Udtræk SFE med BFE 
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Aktivitet: E1.1 Udtræk SFE med BFE 

Formål: Danne grundlaget for ESR synkronisering af SFE med Den udvidede Matri-
kel. 

Indhold: Totaludtræk fra Den udvidede Matrikel af SFE og jordstykker via samme 
kanal, som anvendes dagligt i dag ift. ESR. Der er tale om et fuldt udtræk 
inkl. 7000 numre.  

Udtrækket indeholder kun aktuelt gældende registreringer ift. eksisterende 
ejendomme, dvs. godkendte sager i Den udvidede Matrikel. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST/MU (med DAT som underleverandør). 

 

Aktivitet: E1.2 Implementer MU med SFE i GDB 

Formål: Overførsel af SFE data til GDB til brug for synkronisering med DAF. 

Indhold: Gennem Materialized Views overføres Matriklens SFE data til GDB. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og Geodatabank. 

Ansvarlig: GST/MU (med IBM og DAT som underleverandører). 

 

Aktivitet: E1.3 Implementer MU med SFE på DAF 

Formål: Overførsel af SFE data fra GDB til DAF. 

Indhold: Overførsel gennem transportkanal som initial load med efterfølgende im-
plementering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – Geodatabank og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: GST/MU (med DAT som underleverandør på dataoverførsel). 

 

Aktivitet: E1.4 Opdater SFE med BFE 

Formål: Sikre overensstemmelse mellem SFE i Den udvidede Matrikel og ESR 

Indhold: Opdatering af SFE i ESR efter samme model som i dag. Forskellen er, at der 
her er tale om et totaludtræk. 

Når dette er kontrolleret, skiftes nogle svits i ESR, således ESR fra dette 
tidspunkt er i stand til at modtage og behandle SFE fra Datafordeleren. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

 

Aktivitet: E1.5 Kontrol af ESR ift. DAF SFE 

Formål: Sikre at ESR er klar til produktion ift. Den udvidede Matrikel SFE 

Indhold: Kontrol af ESR internt har sat de rette ”flag” samt af at DAF-services og 
DAF-hændelser/hændelsesabonnement fungerer som ønsket i produktion. 

Kontroller: Test af at der kan hentes korrekt data fra DAF. Alle anvendte servicemeto-
der kaldes mindst 1 gang, data i svaret skal være i overensstemmelse med 
det data ESR allerede har modtaget i totaludtrækket. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 
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3.2.4 Lukkevindue 
 

Lukkevindue: 1 Implementering af SFE 

Indhold: I dette lukkevindue stopper Matriklen med endelig registrering af SFE. Ma-
triklen kan godt fortsætte med sagsbehandlingen i Matriklen. 

Når ESR modtager udtræk fra Den udvidede Matrikel, lukkes der her for 
yderligere opdateringer af SFE. 

Start: Lukkevinduet starter ift. Matriklen, lige inden udtrækket foretages. 

Ift. ESR starter lukkevinduet lige inden indlæsning af udtræk fra Den udvi-
dede Matrikel indlæses i ESR. 

Slut: Der åbnes først op igen, når Den udvidede Matrikel er etableret på Data-
fordeleren og ESR er klar til at modtage hændelser mv. derfra. 

3.3 Matriklen BPFG - Lukkevindue 2 

3.3.1 Overblik 

 

Figur 9 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af BPFG i Den udvidede Matrikel. 

BPFG etableres i Matriklen ud fra gældende registreringer i ESR.  

Implementeringen består af et udtræk af BPFG fra ESR og indlæsning af disse BPFG i Den udvi-
dede Matrikel inkl. tildeling af BFE-numre samt etablering af Den udvidede Matrikel (BPFG) på 
Datafordeleren. De tildelte BFE-numre leveres retur i et filudtræk.  

I dette lukkevindue stopper kommunen med at oprette BPFG i ESR fra det øjeblik ESR’s udtræk 
af BPFG til Den udvidede Matrikel igangsættes. BPFG sager samles til ”bunke” i kommunen, 
indtil lukkevinduet åbnes igen med mulighed for registrering af BPFG via Den udvidede Matri-
kel.  

Der åbnes for oprettelse af nye BPFG via Den udvidede Matrikel, når BPFG er indlæst i Den 
udvidede Matrikel, samt når Den udvidede Matrikels BPFG er etableret og godkendt på Data-
fordeleren. Der kan først åbnes for endelig registrering, når ESR er klar til at modtage hændel-
ser mv. i relation til BPFG fra Datafordeleren. 

Styregruppen godkender implementering af lukkevindue 2 på baggrund af Den udvidede Ma-
trikels klarmelding af implementeringen på DAF samt KL/KOMBITs klarmelding ift. ESR. 
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3.3.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af BPFG er angivet i tabelform nedenfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E2.1 Udtræk BPFG fra ESR ½ dag  

E2.2 Tildel BFE til BPFG i Den udvidede 
Matrikel 

2 dage Inkl. backup 

E2.3 Implementer Den udvidede Matrikel 
ned BPFG i GDB 

1 dag  

E2.4 Implementer Den udvidede Matrikel 
ned BPFG på DAF 

2 dage Inkl. 1 dag til QA 

E2.5 Udtræk BPFG med BFE 1 dag Aktiviteterne E2.5 og E2.6 kan 
udføres parallelt med aktivitet 
E2.4 

E2.6 Opdater BPFG med BFE 1½ dag Inkl. backup af ESR 

E2.7 Kontrol af ESR ift. DAF SFE 1 dag  

Samlet kalenderperiode til implementering 7  dage  

3.3.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: E2.1 Udtræk BPFG 

Formål: Etablering af datagrundlag for oprettelse af BPFG i Den udvidede Matrikel. 

Indhold: Totaludtræk fra ESR af eksisterende BPFG i et mellem GST/MU og KMD 
aftalt format. 

I ESR skiftes nogle svits, således kommunerne fra dette tidspunkt ikke læn-
gere kan oprette BPFG i ESR. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – ESR og udtræk. 

Ansvarlig: GSTMU (med KMD som underleverandør) 

GST/MU har en aftale med KMD i relation til denne opgave. 

 

Aktivitet: E2.2 Tildel BFE til BPFG 

Formål: Etablering af Matriklen som grunddataregister for registrering af BPFG. 

Indhold: Matriklen indlæser det modtagne ESR-udtræk af BPFG i Matriklen inkl. 
dertil hørende kontroller. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Stikprøvekontroller på udvalgte BPFG. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med IBM som underleverandører). 

 

Aktivitet: E2.3 Implementer MU med BPFG i GDB 

Formål: Overførsel af BPFG data til GDB til brug for synkronisering med DAF. 

Indhold: Gennem Materialized Views overføres Matriklens BPFG data til GBD. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og Geodatabank. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med IBM og DAT som underleverandører). 
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Aktivitet: E2.4 Implementer MU med BPFG på DAF 

Formål: Overførsel af BPFG data fra GDB til DAF. 

Indhold: Overførsel gennem transportkanal som ”update” med efterfølgende im-
plementering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – Geodatabank og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med DAT som underleverandør på dataoverførsel). 

 

Aktivitet: E2.5 Udtræk BPFG med BFE 

Formål: Sikre datagrundlag for ESR opdatering af BPFG 

Indhold: Matriklen leverer et udtræk af alle registrerede BPFG med det dertil hø-
rende BFE-nummer. Leveres i et format aftalt mellem GST og KMD. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med DAT som underleverandør). 

 

Aktivitet: E2.6 Opdater BPFG med BFE 

Formål: Sikre overensstemmelse mellem BPFG i Matriklen og ESR 

Indhold: Opdatering af BPFG i ESR med de i Matriklen tildelte BFE-numre. 

Når dette er kontrolleret, skiftes nogle svits i ESR, således ESR fra dette 
tidspunkt er i stand til at modtage og behandle BPFG fra Datafordeleren. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – ESR og udtræk. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

 

Aktivitet: E2.7 Kontrol af ESR ift. DAF BPFG 

Formål: Sikre at ESR er klar til produktion ift. Matriklens BPFG 

Indhold: Kontrol af ESR internt har sat de rette ”flag” samt af at DAF-services og 
DAF-hændelser/hændelsesabonnement fungerer som ønsket i produktion. 

Kontroller: Test af at der kan hentes korrekt data fra DAF. Alle anvendte servicemeto-
der kaldes mindst 1 gang, data i svaret skal være i overensstemmelse med 
det data ESR allerede har modtaget i totaludtrækket. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

3.3.4 Lukkevindue 

Lukkevindue: 2 Implementering af BPFG 

Indhold: I dette lukkevindue stopper kommunen med at oprette BPFG i ESR- 

BPFG sager samles til ”bunke” i kommunen, indtil lukkevinduet åbnes igen 
med mulighed for registrering af BPFG via Matriklen.  

Start: ESR lukker fra det øjeblik ESR’s udtræk af BPFG til Matriklen igangsættes. 

Slut: Der åbnes for oprettelse af nye BPFG via Matriklen, når BPFG er indlæst i 
Matriklen, samt når Matriklens BPFG er etableret og godkendt på Datafor-
deleren.  

Der kan først åbnes for endelig registrering, når ESR er klar til at modtage 
hændelser mv. i relation til BPFG fra Datafordeleren. 
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3.4 Matriklen Ejerlejlighed- Lukkevindue 3 

3.4.1 Overblik 

 

Figur 10 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af Ejerlejligheder i Den udvidede Matrikel. 

Ejerlejligheder implementeres i Matriklen ud fra Tinglysningens gældende registreringer. 

Implementeringen består i udtræk af Ejerlejligheder fra Tingbogen, indlæsning af disse Ejerlej-
ligheder i Matriklen inkl. tildeling af BFE-numre, samt etablering af Matriklen (Ejerlejligheder) 
på Datafordeleren. Ejerlejligheder og de tildelte BFE-numre synkroniserer med Tingbogen og 
ESR. 
Når implementeringen starter, lukker Tingbogen for modtagelse af anmeldelser af Ejerlejlighe-
der, og samtidig åbner Matriklen for modtagelse af samme.   

Der åbnes først for endelig registrering af Ejerlejligheder, når Ejerlejligheder er etableret i Ma-
triklen og udstillet på Datafordeleren, og de tilhørende BFE-numre er synkroniseret med Ting-
lysningen og ESR. 

Styregruppen godkender implementering af lukkevindue 3 på baggrund af Matriklens klarmel-
ding af implementeringen på DAF, Tingbogens klarmelding ift. indlæsning af BFE til Ejerlejlig-
heder samt KL/KOMBITs klarmelding ift. ESR. 

3.4.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af Ejerlejligheder er angivet i tabelform neden-
for.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E3.1 Afslut registrering af EJL i Tingbogen  0 dage  

E3.2 Færdigbehandl TI-meddelelser til EJL   3 dage Estimat p.t. ikke verificeret 
med Tinglysningsretten. 

E3.3 Udtræk Ejerlejligheder fra Tingbog  1 dag  

E3.4 Tildel BFE til Ejerlejligheder  2 dage  
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Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E3.5 Implementer MU med EJL i GDB  1 dag  

E3.6 Implementer MU med EJL på DAF 2 dage Inkl. 1 dag (7 timer) til QA 

E3.7 Udtræk EJL fra MU med BFE 1 dag  

E3.8 Tildel BFE til Ejerlejligheder i Tingbog 2 dage Estimat p.t. ikke verificeret 
med Tinglysningsretten. 

E3.9 Tildel BFE til Ejerlejligheder i ESR 2 dage Inkl. backup. 

Aktivitet E3.8 og E3.9 kan ud-
føres parallelt. 

E3.10 Kontrol af ESR ift. DAF Ejerlejligheder 1 dag  

Samlet kalenderperiode til implementering  13 dage  

3.4.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: E3.1 Afslut registrering af Ejerlejligheder i Tingbogen 

Formål: Sikre at der ikke ligger ikke-færdigbehandlede anmeldelser i Tingbogen. 

Indhold: Såfremt der i Digital Tinglysning findes anmeldelser af Ejerlejligheder, som 
ikke er blevet færdigbehandlet af Tinglysningen, skal Tinglysningsretten 
færdigbehandle disse og få disse sendt til ESR. 

Kontroller: Intern kontrol hos Tingbogen. 

Ansvarlig: Tingbogen. 

 

Aktivitet: E3.2 Færdigbehandl TI-meddelelser til Ejerlejligheder 

Formål: Sikre at der ikke ligger ikke-færdigbehandlere TI-meddelelser i ESR. 

Indhold: Modtagne Ejerlejlighed udstykninger i ESR, som er sendt fra Tinglysning 
men ikke færdigbehandlet i ESR, skal færdigbehandles i ESR, således Ting-
lysningens registreringer stemmer overens med ESR. 

Kontroller: Kontrolliste udtrukket fra ESR. 

Ansvarlig: KL og kommuner. 

 

Aktivitet: E3.3 Udtræk Ejerlejligheder fra Tingbog 

Formål: Etablering af datagrundlag for Matriklens registrering af Ejerlejligheder. 

Indhold: Tingbogen leverer et udtræk af alle registrerede Ejerlejligheder. 

Leveres i et format aftalt mellem GST og Tingbogen. 

Kontroller: Intern kontrol hos Tingbogen. 

Ansvarlig: Tingbogen (med CSC som underleverandør). 

 

Aktivitet: E3.4 Tildel BFE til Ejerlejligheder 

Formål: Etablering af Matriklen som grunddataregister for registrering af Ejerlejlig-
heder. 

Indhold: Matriklen indlæser det fra Tingbogen modtagne udtræk af Ejerlejligheder i 
Matriklen inkl. tilhørende kontroller. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med IBM som underleverandør). 
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Aktivitet: E3.5 Implementer MU med Ejerlejligheder i GDB 

Formål: Overførsel af Ejerlejlighedsdata til GDB til brug for synkronisering med DAF. 

Indhold: Gennem Materialized Views overføres Matriklens Ejerlejlighedsdata til 
GDB. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og Geodatabank. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med IBM og DAT som underleverandører). 

 

Aktivitet: E3.6 Implementer MU med Ejerlejligheder på DAF 

Formål: Overførsel af Ejerlejlighedsdata fra GDB til DAF. 

Indhold: Overførsel gennem transportkanal som ”update” med efterfølgende im-
plementering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – Geodatabank og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med DAT som underleverandør på dataoverførsel). 

 

Aktivitet: E3.7 Udtræk Ejerlejligheder med BFE 

Formål: Etablering af datagrundlag for synkronisering af Ejerlejligheder med ESR og 
Tingbog.  

Indhold: Matriklen udtrækker alle Ejerlejligheder inkl. det tildelte BFE-nummer samt 
ejendomsnummer og leverer dette til hhv. ESR og Tingbogen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med DAT som underleverandør). 

 

Aktivitet: E3.8 Tildel BFE til Ejerlejligheder i Tingbogen 

Formål: Sikre nøglesammenhæng mellem Ejerlejligheder i Matriklen og Tingbogen. 

Indhold: Tingbogen indlæser det fra Matriklen modtagne udtræk af Ejerlejligheder 
og tildeler de tilhørende BFE-numre til Ejerlejligheder i Tingbogen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: Tingbogen (med CSC som underleverandør) 

 

Aktivitet: E3.9 Tildel BFE til Ejerlejligheder i ESR 

Formål: Sikre nøglesammenhæng mellem Ejerlejligheder i Matriklen og ESR. 

Indhold: ESR indlæser det fra Matriklen modtagne udtræk af Ejerlejligheder og tilde-
ler de tilhørende BFE-numre til Ejerlejligheder i ESR. 

Når dette er kontrolleret, skiftes nogle svits i ESR, således ESR fra dette 
tidspunkt er i stand til at modtage og behandle Ejerlejligheder fra Datafor-
deleren. 

Er der (nye) Ejerlejligheder i udtrækket, som ikke findes i ESR, håndteres 
disse i en særskilt proces i ESR med tildeling af ejendomsnummer til ho-
vedejendommen, ejerlejlighedsnummer mv.  

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

 



Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan - Hovedplan og implementeringsafhængigheder 
Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 
 

 - 27 af 39 - 

 
 

 

Aktivitet: E3.10 Kontrol af ESR ift. DAF Ejerlejligheder 

Formål: Sikre at ESR er klar til produktion ift. Matriklens Ejerlejligheder 

Indhold: Kontrol af ESR internt har sat de rette ”flag” samt af at DAF-services og 
DAF-hændelser/hændelsesabonnement fungerer som ønsket i produktion. 

Kontroller: Test af at der kan hentes korrekt data fra DAF. Alle anvendte servicemeto-
der kaldes mindst 1 gang, data i svaret skal være i overensstemmelse med 
det data ESR allerede har modtaget i totaludtrækket. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

 

3.4.4 Lukkevindue 
 

Lukkevindue: 3 Implementering af Ejerlejligheder 

Indhold: I dette lukkevindue stopper Tinglysningsretten for anmeldelser af Ejerlej-
ligheder til Tingbogen. Når lukkevinduet åbner igen, er anmeldelse og regi-
strering af Ejerlejligheder flyttet til Matriklen. 

Start: Tinglysningsretten lukker for mulighed for anmeldelse af Ejerlejligheder til 
Tingbogen. Matriklen åbner tilsvarende for, at anmeldelse af Ejerlejlighed 
sager kan modtages der. 

Slut: Ejerlejligheder skal være etableret i Matriklen og udstillet på Datafordele-
ren. De tilhørende BFE-numre skal være udtrukket fra Matriklen og indlæst 
både i ESR og hos Tinglysningen. 

Der kan først åbnes for endelig registrering, når ESR er klar til at modtage 
hændelser mv. i relation til Ejerlejligheder fra Datafordeleren. 

3.5 Ejendomsbeliggenhedsregister - Lukkevindue 4 

3.5.1 Overblik 

 

Figur 11 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af Ejendomsbeliggenhedsregister. 

Registret etableres på baggrund af et udtræk af ejendomme og adresser fra ESR. 
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Implementeringen består i, at ESR ud fra et udtræk af adresser fra DAR tildeler adresse UUID til 
adresser i ESR, hvorefter ejendomme og adresser udtrækkes herfra. På baggrund af dette ud-
træk implementeres Ejendomsbeliggenhedsregistret og etableres på Datafordeleren.  

Når implementeringen starter, lukker ESR for opdatering af ejendomsadresser. Der åbnes igen 
for opdatering når EBR er implementeret på Datafordeleren, og ejendomsbeliggenhedsadres-
ser er indlæst i ESR. 

Styregruppen godkender implementering af lukkevindue 4 på baggrund af EBR’s klarmelding af 
implementeringen på DAF, og KL/KOMBITs klarmelding ift. ESR. 

3.5.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af Ejendomsbeliggenhedsregister er angivet i 
tabelform nedenfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E4.1 Udtræk adresser fra DAR  1 dag  

E4.2 Tildel adresse UUID til adresser i ESR 
1 dag Inkl. Backup 

E4.3 Udtræk BFE og ESR adresser 

E4.4 Etabler EBR register 1½ dag  

E4.5 Implementer EBR i GDB  1½ dag En del QA af EBR gennemføres 
via GDB. 

E4.6 Implementer EBR på DAF  2 dage Inkl. 1 dag til QA 

E4.7 Kontrol af ESR ift. DAF EBR  1 dag  

Samlet kalenderperiode til implementering  8 dage  

3.5.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: E4.1 Udtræk adresser fra DAR 

Formål: Udtræk af adresser som grundlag for match med ESR adresser. 

Indhold: DAR udtrækker alle adresser med adresse UUID som nøgle og ellers inde-
holdende alle de normale adresse attributter – kommunenummer, vejko-
de, husnummer etc.  

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: SDFE (DAR med KOMBIT/Netcompany som underleverandør). 

 

Aktivitet: E4.2 Tildel adresse UUID til adresser i ESR 

Formål: Tilføjelse af relation til DAR via adresse UUID. 

Indhold: Udtræk fra DAR matches med ESR adresser. Ud fra matchingen tilføjes 
adresse UUID til ESR adresser i den udstrækning det er muligt. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

 

Aktivitet: E4.3 Udtræk BFE og ESR adresser 

Formål: Etablering af datagrundlag til Ejendomsdataregistret 
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Aktivitet: E4.3 Udtræk BFE og ESR adresser 

Indhold: Fra ESR udtrækkes ejendomme med BFE-numre, ESR beliggenhedsadressen 
som tekst samt dertil knyttede adresse UUID – så vidt det har været muligt 
at matche denne til adressen.  

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST/EBR (med KMD som underleverandør). 

 

Aktivitet: E4.4 Etabler EBR register 

Formål: Etablering af Ejendomsbeliggenhedsregister som grunddataregister. 

Indhold: EBR indlæser det dannede udtræk med ejendomsbeliggenhedsadresser og 
tildeler beliggenhedsadresser og administrative kommuner til alle ejen-
domme. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med IBM som underleverandør). 

 

Aktivitet: E5.5 Implementer EBR i GDB 

Formål: Overførsel af EBR data til GDB til brug for synkronisering med DAF. 

Indhold: Gennem Materialized Views overføres data til GBD. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og Geodatabank. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med IBM og DAT som underleverandører). 

 

Aktivitet: E4.6 Implementer EBR på DAF 

Formål: Overførsel af EBR data fra GDB til DAF. 

Indhold: Overførsel gennem transportkanal som ”initial load” med efterfølgende 
implementering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – Geodatabank og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: GST (Matriklen med DAT som underleverandør på dataoverførsel). 

 

Aktivitet: E4.7 Kontrol af ESR ift. DAF EBR 

Formål: Sikre at ESR er klar til produktion ift. EBR 

Indhold: Kontrol af ESR internt har sat de rette ”flag” samt af at DAF-services og 
DAF-hændelser/hændelsesabonnement fungerer som ønsket i produktion. 

Kontroller: Test af at der kan hentes korrekt data fra DAF. Alle anvendte servicemeto-
der kaldes mindst 1 gang, data i svaret skal være i overensstemmelse med 
det data ESR allerede har modtaget i totaludtrækket. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

3.5.4 Lukkevindue 
 

Lukkevindue:  Implementering  

Indhold: I dette lukkevindue må ejendomsadresser ikke opdateres i ESR 

Start: Når udtræk af ejendomme/adresser igangsættes. 
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Lukkevindue:  Implementering  

Slut: EBR skal være implementeret på Datafordeleren og ejendomsbeliggen-
hedsadresser skal være indlæst i ESR. ESR skal være klar til at modtage 
hændelser mv. i relation til EBR fra Datafordeleren. 

 

3.6 Ejerfortegnelsen - Lukkevindue 5 

3.6.1 Overblik 

 

Figur 12 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af Ejerfortegnelsen. 

Ejerfortegnelsen etableres på baggrund af registreringer af ejere og administratorer i ESR. 

Implementeringen består i et udtræk af ejere og administratorer fra ESR – både gældende 
ejere og historiske ejere - indlæsning af disse ejer- og administratoroplysninger i Ejerfortegnel-
sen samt etablering af Ejerfortegnelsen på Datafordeleren. 

I dette lukkevindue må ejere og administratorer ikke opdateres i ESR. Dette gælder både opda-
teringer fra Tingbogen og opdateringer via brugerfladen. 

Tingbogen stopper med at sende tinglysningsmeddelelser til ESR og holder disse tilbage til en 
senere fremsendelse til Ejerfortegnelsen. 

Styregruppen godkender implementering af lukkevindue 5 på baggrund af Ejerfortegnelsens 
klarmelding af implementeringen på DAF og KL/KOMBITs klarmelding ift. ESR. 

3.6.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af Ejerfortegnelsen er angivet i tabelform ne-
denfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E5.1 Færdigbehandl TL-meddelelser  5 dage Aftalt med KL 

E5.2 Udtræk ejere og administratorer  2 dage  

E5.3 Konverter ESR oplysninger  2 dage Inkl. kontroller. 
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Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E5.4 Indlæs ejere og administratorer 1 dag  

E5.5 Implementer EJF i GDB  1 dag  

E5.6 Implementer EJF på DAF  2 dage Inkl. 1 dag til QA 

E5.7 Kontrol af ESR ift. DAF EJF  1 dag  

Samlet kalenderperiode til implementering   14 dage  

3.6.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: E5.1 Færdigbehandl TL-meddelelser 

Formål: Sikre at der ikke er ubehandlede TL-meddelelser i ESR, når data trækkes ud. 

Indhold: Tinglysningsbeskeder i ESR, som er sendt til manuel behandling, skal af de 
enkelte kommuner færdigbehandles, således disse kommer med i udtræk-
ket i behandlet form. 

Der vil formentlig være enkelte ubehandlede tinglysningsmeddelelser på 
udtrækstidspunktet, som ikke bliver færdigbehandlet i perioden. Disse vil 
ikke være blokerende for afslutning af denne manuelle opgave. De håndte-
res i givet fald i en særskilt proces 

Kontroller: Kontrolliste udtrukket fra ESR. 

Ansvarlig: KL og kommuner. 

 

Aktivitet: E5.2 Udtræk ejere og administratorer 

Formål: Udtræk af datagrundlag til implementering af Ejerfortegnelsen.  

Indhold: ESR udtrækker alle ejere og administratorer i henhold til det aftalte format 
herfor. 
De enkelte ejendomme er inden da tildelt et BFE-nummer i ESR, og adres-
ser er også - hvor dette er muligt - tildelt en adresse-UUID. 

Inden udtrækket igangsættes, skal nogle svits i ESR skiftes, således ESR fra 
dette tidspunkt ikke længere modtager og behandler tinglysningsmedde-
lelser, og således at ejere og administratorer ikke længere kan opdateres i 
ESR. 

Kontroller: Internt hos KMD. 

Ansvarlig: GST (Ejerfortegnelsen). 
GST har en aftale med KMD i relation til denne opgave. 

 

Aktivitet: E5.3 Konverter ESR oplysninger 

Formål: Konvertering af ESR oplysninger til Ejerfortegnelsen. 

Indhold: Det modtagne ESR udtræk indlæses på en konverteringsserver, hvor rele-
vante valideringer og konverteringer foretages. 

Kontroller: Statistik og lister fra konverteringen. 

Ansvarlig: GST (Ejerfortegnelsen med Netcompany som underleverandør) 

 

Aktivitet: E5.4 Indlæs ejere og administratorer 

Formål: Etablering af Ejerfortegnelsen som grunddataregister. 
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Aktivitet: E5.4 Indlæs ejere og administratorer 

Indhold: Ejerfortegnelsen etableres ud fra de dannede ejer- og administrator oplys-
ninger på konverteringsserveren. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og udtræk. 

Ansvarlig: GST (Ejerfortegnelsen med Netcompany som underleverandør) 

 

Aktivitet: E5.5 Implementer Ejerfortegnelsen i GDB 

Formål: Overførsel af EJF data til GDB til brug for synkronisering med DAF. 

Indhold: Gennem Materialized Views overføres data til GBD. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – register og Geodatabank. 

Ansvarlig: GST (Ejerfortegnelsen med Netcompany og DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: E5.6 Implementer Ejerfortegnelsen på DAF 

Formål: Overførsel af EJF data fra GDB til DAF. 

Indhold: Overførsel gennem transportkanal som ”initial load” med efterfølgende 
implementering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – Geodatabank og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: GST (Ejerfortegnelsen med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: E5.7 Kontrol af ESR ift. DAF EJF 

Formål: Sikre at ESR er klar til produktion ift. Ejerfortegnelsen. 

Indhold: Kontrol af ESR internt har sat de rette ”flag” samt af at DAF-services og 
DAF-hændelser/hændelsesabonnement fungerer som ønsket i produktion. 

Kontroller: Test af at der kan hentes korrekt data fra DAF. Alle anvendte servicemeto-
der kaldes mindst 1 gang, data i svaret skal være i overensstemmelse med 
det data ESR allerede har modtaget i totaludtrækket. 

Ansvarlig: KOMBIT (med KMD som underleverandør). 

3.6.4 Lukkevindue 
 

Lukkevindue: 5 Implementering af Ejerfortegnelsen 

Indhold: I dette lukkevindue må ejere og administratorer ikke opdateres i ESR. Dette 
gælder både opdateringer fra Tingbogen og opdateringer via brugerfladen. 

Start: Tingbogen stopper med at sende tinglysningsmeddelelser til ESR og holder 
disse tilbage til en senere fremsendelse til Ejerfortegnelsen. Dette skal ske 
allerede fra starten af aktivitet 5.1.  

I ESR skiftes nogle svits, således ESR fra dette tidspunkt ikke længere mod-
tager og behandler tinglysningsmeddelelser, og således at ejere og admini-
stratorer ikke længere kan opdateres i ESR 

Slut: Når udtræk fra ESR er indlæst og godkendt i Ejerfortegnelsen samt når 
Ejerfortegnelsen er etableret og godkendt på Datafordeleren 
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3.7 BBR 2.0 - Lukkevindue 6 

3.7.1 Overblik 

 

Figur 13 – Hovedaktiviteter ifb. Implementering af BBR 2.0. 

 

BBR 2.0 etableres med udgangspunkt i eksisterende produktionssystem – BBR 1.8. 

Implementeringen består i et udtræk fra BBR 1.8, som suppleret med udtræk af adresser fra 
DAR og jordstykker fra Matriklen udgør grundlaget for etablering af BBR 2.0 inkl. etablering på 
Datafordeleren. 

Når implementeringen starter, lukkes der for opdateringer i BBR 1.8, således vi er sikre på alle 
data kommer med i konverteringen til BBR 2.0.   

Der åbnes først for BBR registrering igen, når BBR styregruppen har godkendt implementerin-
gen af registret. 

I forhold til grunddataprogrammet godkender GD1 styregruppen implementering på baggrund 
af SKAT/BBR’s klarmelding af implementeringen på DAF. 

3.7.2 Tidsforbrug 

Det forventede tidsforbrug til implementering af BBR 2.0 er angivet i tabelform nedenfor.  

Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E6.1 Udtræk krydsreferencetabel fra ESR  1 dag 

Disse 4 aktiviteter kan udføres 
parallelt. 

E6.2 Udtræk af Jordstykker  1 dag 

E6.3 Udtræk fra DAR 1.0  ½ dag 

E6.4 Udtræk af hele BBR 1.8  1 dag 
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Nr. Aktivitet Tidsforbrug Bemærkninger 

E6.5 Konvertering til BBR 2.0  4 dage Indlægning og validering af 
kildedataudtræk (½ dag). Kon-
vertering (2 dage). Verificering 
af konvertering og buffer til 
uforudsete fejl og udfordrin-
ger (1½ dag). 

E6.6 Etabler BBR 2.0 register 2 dage Inklusiv brugertest. 

E6.7 Etabler BBR 2.0 på DAF  4 dage Inkl. 1 dag til udtræk og over-
førsel af data til DAF og 1 dag 
til afsluttende QA. 

Samlet kalenderperiode til implementering  11 dage  

3.7.3 Hovedaktiviteter 
 

Aktivitet: E6.1 Udtræk krydsreferencetabel fra ESR 

Formål: Etablering af tabel til omsætning af ejendomsnummer til BFE-nummer. 

Indhold: Udtræk af krydsreferencetabel indeholdende BFE-nummer, Ejendoms-
nummer, Ejendomstype og kommunekode. Tabellen leveres på et XML-
format som er aftalt mellem Netcompany og KMD. 

 

Kontroller: Netcompany kontrollerer, at de leverede data overholder det aftalte for-
mat. 

Ansvarlig: SKAT/BBR (med KMD som underleverandør). 

 

Aktivitet: E6.2 Udtræk af Jordstykker 

Formål: Udtræk af Jordstykker med Jordstykke ID og tilhørende BFE-nummer. 

Indhold: SDFE/DAT laver udtræk på DAF replikeringskanal format af Jordstykker i 
Den udvidede Matrikel.  

Kontroller: Netcompany kontrollerer at den leverede fil er på DAF replikeringskanal 
format. 

Ansvarlig: GST/MU (med DAT som underleverandør) 

 

Aktivitet: E6.3 Udtræk fra DAR 1.0 

Formål: Udtræk af adresser fra DAR til brug for BBR. 

Indhold: Der dannes et udtræk af DAR på DAR totaludtræk formatet. 

Kontroller: Netcompany kontrollerer, at den leverede fil er på det aftalte format. 

Ansvarlig: SDFE/DAR (med KOMBIT/Netcompany som underleverandør) 

 

Aktivitet: E6.4 Udtræk af hele BBR 1.8 

Formål: Udtræk af hele BBR 1.8 til brug for konvertering af BBR til version 2.0 

Indhold: Der laves et udtræk af alle BBR 1.8 oplysninger i et format beregnet på 
indlæsning på konverteringsserveren. 
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Aktivitet: E6.4 Udtræk af hele BBR 1.8 

Kontroller: Netcompany kontrollerer, at det leverede udtræk kan indlæses på konver-
teringsserveren. 

Ansvarlig: SKAT/BBR (med KOMBIT/Netcompany som underleverandør) 

 

Aktivitet: E6.5 Konvertering til BBR 2.0 

Formål: Konvertering af oplysninger til BBR 2.0 model. 

Indhold: De forskellige leverede udtræk af data fra de respektive kildesystemer ind-
læses på konverteringsserveren, hvor disse konverteres til BBR 2.0 model. 
Dette af hensyn til performance samt behovet for at muliggøre krydsopslag 
i mellem kildesystemerne. 

Kontroller: Netcompany udarbejder efter endt konvertering en konverteringsrapport, 
som godkendes af KOMBIT. 

Ansvarlig: SKAT/BBR (med KOMBIT/Netcompany som underleverandør) 

 

Aktivitet: E6.6 Etabler BBR 2.0 register 

Formål: Etablering af BBR 2.0 som grunddataregister. 

Indhold: Implementering af BBR 2.0 ud fra resultatet af konverteringen. 

Kontroller: Afklares nærmere ifm. detailplanlægningen af prøveimplementeringen. 

Ansvarlig: SKAT/BBR (med KOMBIT/Netcompany som underleverandør) 

 

Aktivitet: E6.7 Etabler BBR 2.0 på DAF 

Formål: Overførsel af data fra BBR til DAF. 

Indhold: Overførsel af data til DAF som ”initial load” med efterfølgende implemen-
tering på DAF. Inkl. kvalitetssikring af implementeringen. 

Kontroller: Sammenligning af statistik – BBR 2.0 og DAF. 

Test af udvalgte tjenester på DAF. 

Ansvarlig: SKATBBR (med KOMBIT/Netcompany som underleverandør) 

3.7.4 Lukkevindue 
 

Lukkevindue: 6 Implementering  

Indhold: I dette lukkevindue må BBR ikke opdateres. 

Start: Når udtræk af BBR 1.8 igangsættes. 

Slut: Når BBR 2.0 er etableret, dvs. at der åbnes for BBR 2.0 inden registret er 
etableret på Datafordeleren. 
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4. Implementering på Datafordeleren 

4.1 Indledning 
I dette kapitel beskrives implementeringsaktiviteter i relation til de enkelte registres imple-
mentering på Datafordeleren. 

Inden denne implementering har der været gennemført en grundlæggende test af konfigure-
ring mv., så aktiviteterne i dette kapitel er rettet mod selve implementeringen og den dertil 
hørende kvalitetssikring af, at systemerne fungerer som forventet i produktionsmiljøet. 

Derudover vil der blive gennemført et prøveimplementeringsforløb med det formål at forbe-
rede implementeringen og nedbringe risici ved planens gennemførelse, herunder kvalificere de 
tidsmæssige skøn, der ligger til grund for planen. 

4.2 Implementering af registre 

4.2.1 Udstillingsmodel og konfigurering af tjenester 

Udstillingsmodel og konfigurering af tjenester ligger klar i en test konfigurering, inden imple-
menteringen igangsættes. Denne konfigurering overføres til produktionsmiljøet mindst 1 uge, 
inden implementeringen igangsættes, således at aktiviteterne ifb. implementeringen udeluk-
kende kan koncentreres om at få data etableret på Datafordeleren og kvalitetssikret, at dette 
er gennemført på en måde, så konfigureringen fortsat virker som forventet1. 

Tilsvarende vil registre, som skal anvende andre registres hændelser, skulle have opsat deres 
hændelsesabonnement ift. de hændelsesbeskeder, som registret forventer at modtage.  

Dette abonnement skal oprettes på ny direkte i produktionsmiljøet. Abonnementsopsætnin-
gen kan ikke overføres fra en test konfigurering til produktion, hvilket indebærer en risiko for 
fejl/forskelle her, som registerprojektet, som skal abonnere på hændelsesbeskeder fra andre 
registre, skal være ekstra opmærksom på. 

4.2.2 Load af registerdata 

Under selve implementeringen skal registerdata overføres til Datafordeleren og loades i pro-
duktionsmiljøet. Overførslen sker via ”transportbåndet” for SDFE/GST registre og benytter 
enten FTP-porten eller SOA-porten. Øvrige registre benytter SOA-porten. 

I implementeringsplanen er der afsat 1 dag til overførsel af data ifb. initialload fra register til 
Datafordeler – uanset om det er direkte fra register via SOA-porten til Datafordeleren eller det 
foregår fra register via Geodatabanken og ”transportbåndet” til Datafordeleren. 

Fra dette initialload er modtaget på Datafordeleren, til data er indlæst og implementeret klar 
til brug i produktionsmiljøet er der afsat 1-2 dage2 – afhængig af registrets størrelse / data-

                                                           
1
 Datakvaliteten forventes OK på dette tidspunkt ift. load på Datafordeleren. Datakvaliteten er sikret 

gennem test, prøveimplementering mv. 
2
 Dette er under forudsætning af, at datakvaliteten er OK, således der ikke skal bruges tid på genopret-

ning af data. 
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mængder. Hertil er der for alle registre afsat 1 dag til registrets egen afsluttende kvalitetssik-
ring, inden implementeringen på Datafordeleren klarmeldes. 

Registre Indlæsning på DAF Registrets QA-aktiviteter 

Matriklen (SFE) og DAR 2 dage 1 dag 

Øvrige registre 1 dag 1 dag 

 

4.3 Kvalitetssikring 

4.3.1 Overblik 

Når et register skal implementeres på Datafordeleren, skal registerprojektet – som supplement 
til de kvalitetssikrings- og opfølgningsaktiviteter, som GD7 og KMD har ansvaret for - gennem-
føre en række kvalitetssikringsaktiviteter – dels inden implementeringen dels som intensive 
opfølgningsaktiviteter i de første dage efter idriftsættelsen. 

Register, Datafordeler samt evt. aktiviteter omkring Geodatabanken er testet og godkendt, 
inden implementeringen af et register igangsættes. Udfordringen er, at det ikke er muligt at 
gennemføre denne test i et fuldt sammenhængende produktionsmiljø med dertil hørende 
konfigurering, sikkerhed mv. inden idriftsættelsen. Specielt hændelsesgenerering og hændel-
sesabonnement er i denne kontekst en udfordring.  

Der er derfor behov for nogle kvalitetssikringsaktiviteter, som illustreret i nedenstående figur. 

 

 

Figur 14 – Kvalitetssikringsopgaver ift. et registers implementering på Datafordeleren. 

4.3.2 Registerdata – Initialload (1) 

Når registerdata som initialload under implementeringen skal overføres til og indlæses i Data-
fordelerens produktionsmiljø, genereres der et ”kontrolsæt”, som anvendes til validering af, at 
data på Datafordeleren er korrekte og konsistent med registerets egne data. 
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For hver tabel tælles, hvor mange objekter/rækker der er leveret. Samtidig udvælges en vali-
deringsattribut med unik indhold for hver tabel, hvor største og mindste værdi udtrækkes. 

Kontrolsættet skal for hver tabel have følgende indhold: 

 Antal rækker i tabellen 

 Største værdi for valideringsattribut (select max (x) from XX) 

 Mindste værdi for valideringsattribut (select min (x) from XX) 

For SDFE/GST registre laves et kontrolsæt for hhv. registrets dataleverance til Geodatabanken 
og for Geodatabankens dataleverance til Datafordeleren. For øvrige laves et kontrolsæt for 
registrets dataleverance til Datafordeleren. 

Datafordeleren laver et kontrolsæt for alle registre, der implementeres i produktionsmiljøet. 

Registerprojektet indsamler disse kontrolsæt og sikrer herigennem, at overførslen af register-
data til Datafordeleren er foretaget korrekt. 

4.3.3 Tjenester (2) 

Når et register er implementeret på Datafordeleren og registrets data er etableret i Dataforde-
lerens produktionsmiljø, er der i denne implementeringsplan afsat 1 dag til en afsluttende 
kvalitetssikring, inden implementeringen meldes klar. 

I den forbindelse tester registerprojektet registrets egne servicemetoder på Datafordeleren 
ved at gennemføre et udvalgt antal kald af egne services på de indlæste produktionsdata. Det-
te har primært til formål at sikre, at der ikke er sket en fejl ifb. konfigureringsoverførsel fra Test 
til Produktion. 

4.3.4 Opdateringer efter idriftsættelse (3) 

Når registret er idriftsat, har registret ift. Datafordeleren en intensiv opfølgning på, at kvalite-
ten er som forventet. En af disse aktiviteter er en opfølgning på, at opdateringer i registrets 
data overføres til Datafordeleren som specificeret. 

Dette kontrolleres helt efter samme model, som ved initialload af registerdata. Dvs. at der – fx 
på dagsbasis – udtrækkes kontrolrapporter, som registerprojektet så kontrollerer3. 

4.3.5 Egne hændelser (4) 

Hændelser genereres først ift. opdatering af produktionsdata, efter at et register er implemen-
teret på Datafordeleren. Derfor vil kontrol af, at dette rent faktisk fungerer som forventet væ-
re opfølgningsaktiviteter efter implementeringen.  

Hændelsesgenerering kontrolleres ved, at registerprojektet tegner et ”pull” abonnement på 
samtlige egne hændelser helt efter samme model, som registerprojektet har anvendt ifb. test-
aktiviteten ”Test af egne DAF hændelser”. 

Registerprojektet sammenholder de i abonnementet modtagne hændelser med opdateringer-
ne jf. kontrolrapporterne for derigennem at sikre, at hændelsesbeskeder genereres som for-
ventet.  

                                                           
3
 Der skal her ift. hvert enkelt register aftales en proces for håndtering af evt. fejl i de overførte data. 
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4.3.6 Andre registres anvendelse af hændelser (5) 

Abonnement på et registers hændelsesbeskeder skal oprettes direkte i produktionsmiljøet. 
Dette indebærer en risiko for, at der kan være en afvigelse heri ift. det abonnement, der har 
været anvendt i integrationstesten, prøveimplementeringen mv. 

Der er derfor behov for, at anvender registre i de første dage efter idriftsættelsen har nogle 
intensive opfølgningsaktiviteter ift. at sikre, at hændelsesabonnement og andre integrationer 
fungerer som forventet.  

Mistes hændelser – fx pga. en fejlopsætning i et hændelsesabonnement - kan disse ikke umid-
delbart genskabes med tilbagevirkende kraft4. Det er derfor vigtigt, at evt. fejl fanges hurtigst 
muligt efter en idriftsættelse. 

Kontrollen vil i den konkrete kontekst være registerspecifik ift. registrets anvendelse af grund-
datatjenester fra det enkelte grunddataregister. 

Kontrollen kræver i denne intensive opfølgningsperiode et tæt samarbejde mellem det regi-
sterprojekt, der opdaterer data og udsender hertil knyttede hændelsesbeskeder og det regi-
sterprojekt, der abonnerer på disse hændelser. 
 
 

                                                           
4 En løsning herpå kan være, at hvert registerprojekt i en periode på fx 14 dage opsætter et 
”Pull” abonnement uden filtre på alle registrets hændelser, således at en evt. manglende 
hændelsesbesked kan ”fiskes ud” herfra og bæres manuelt til et register, hvis der er gået noget 
galt med en abonnementsopsætning. 


