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GD1/GD2 - Placering af ansvar for sammenstillede services 

Problem 
I forbindelse med den i gang tværgående kvalitetssikring af services i GD1/GD2 er 

programledelsen blevet opmærksom på at der er planlagt paralleludvikling af identiske 

sammenstillede services i to registre. Desuden er programledelsen i GD2 blevet gjort 

opmærksom på en ny sammenstillet service vedr. adressers administrative tilhørsforhold 

uden for DAGI.  

 

Baggrund 

Styregrupperne for GD1/GD2 besluttede på styregruppemøderne den 19. maj fordeling for 

myndighedsansvaret for sammenstillede services i for GD1/GD2. 

Projektleder på AWS under GD2, har gjort opmærksom på, at den sammenstillede service 

”Hent adresser til ejendom” allerede findes og indgår i den AWS-serviceportefølje, der skal 

udvikles og/eller opdateres af AWS-projektet. På denne baggrund vurderer GD1/GD2 

programledelsen, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at ansvaret for ”Hent adresser til 

ejendom” overgår til Adressemyndigheden via AWS-projektet.  

Projektleder for DAGI har gjort opmærksom på en ny sammenstillet service vedr. adressers 

administrative tilhørsforhold uden for DAGI.  

 

Løsning 

Ansvaret for ”Hent adresser til ejendom” overgår til Adressemyndigheden via AWS-

projektet. DAGI tildeles ansvaret for ” Adressers administrative tilhørsforhold uden for 

DAGI”. 

Den samlede model for fordeling af projektejerskab og ansvar for de enkelte 

serviceoperationer i GD1/GD2, ser herefter således ud: 

  

  NOTAT 

          Dato: 23. juni 2015 

 Kontor: By/Land/Ejendomsdata 

 Sagsnr.: 2013-1221  

 Sagsbehandler: ALE/THJ 

  



 

2 af 2 

Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

Ansvar Serviceoperation 

Matriklen Hent ejendom 

  Søg ejendom 

Ejerfortegnelsen Hent Ejerskifte 

  Hent Ejer til ejendom 

  Hent Tinglyst Ejer til ejendom 

  Hent Ejendomme med samme ejer 

  Hent Ejendomsadministrator 

  Hent Person/Virksomhed administrator 

BBR (BBR-meddelelse) 

DAR/AWS Hent adresse med alle administrative inddelinger 

 Hent adresser til ejendom 

CPR Hent personer på adresse 

CVR Hent virksomheder på adresse 

DAGI  Adressers administrative tilhørsforhold uden for DAGI 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen godkender ovenstående fordeling af projektejerskab og 

ansvar for de enkelte sammenstillede service, således at ansvaret for ”Hent adresser til 

ejendom” overgår til Adressemyndigheden via AWS-projektet, og DAGI har ansvaret for den 

sammenstillede service ” Adressers administrative tilhørsforhold uden for DAGI”. 


