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1. Overblik 

1.1 Baggrund 

Der har tidligere været gennemført tre tværgående kvalitetssikringer af de forretningsmæssige 

beskrivelser med afrapportering hhv. 19. juni 2015, 17. august 2015 og 31. august 2015. Der-

udover har der været gennemført en kvalitetssikring af hhv. BBR og DAR med afrapportering 

30. september 2015.  

Dette dokument er en fjerde samlet afrapportering baseret på det i uge i uge 40/41 (og for 

DAR’s vedkommende primo uge 42) indsendte materiale til GD1/GD2 sekretariatet omkring 

udstillingsmodeller, servicebeskrivelser og hændelsesbeskrivelser samt DLS leverancer til DAF-

operatøren (GD7).  

1.2 Afgrænsning 

Kvalitetssikringen er afgrænset til de tjenester, der udstilles på Datafordeleren, dvs. udstil-

lingsmodeller, udstillingsservices og hændelsesbeskeder. 

Ajourføringsservices er dermed ikke medtaget her. 

1.3 Dokumenter i rapporteringen 

Afrapporteringen består af dette hoveddokument samt tre underbilag med hvert deres scope: 

• Hoveddokument – Afrapportering 14. oktober 2015 
Dette dokument med en beskrivelse af mål for de tværgående sammenhænge i form 

af tre afhængigsdiagrammer, en overordnet konklusion samt en oversigt over grundla-

get for denne kvalitetssikring. 

• Bilag A1 - Forretningsmæssige sammenhænge 
Kvalitetssikring af de forretningsmæssige sammenhænge set i et udstiller og anvender 

perspektiv ud fra målarkitektur – løsningsarkitektur – forretningsmæssige beskrivelser 

samt DLS beskrivelser. 

• Bilag A2 - DLS input/output parametre 
Kvalitetssikring I forhold til input- og outputparametre, ensartet strukturering af disse, 

sammenhæng til parametre angivet i de forretningsmæssige beskrivelser mv. 

• Bilag A3 - Indhold i hændelsesbeskeder 
Kvalitetssikring af hændelsesbeskeder i relation til indhold, filtreringer mv.  

Efterlever disse det forventede indhold ift. de forretningsmæssige beskrivelser. 
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2. Hovedkonklusion 

2.1 Samlet vurdering 

Samlet set leverer GD1/GD2 registerprojekterne det, som der er behov for rent forretnings-

mæssigt. Men enkelte undtagelser er der alle de services og de hændelsesbeskeder, som der 

er behov for på kritisk vej (DL4 leverancen). De specificerede services og hændelser dækker 

det forretningsmæssige behov både i relation til sammenhængen mellem de forskellige grund-

dataregistre og i relation til en sikring af, at GD1/GD2 samlet set leverer det aftalte scope.  

Men services er kun i begrænset omfang vurderet i en implementeringssammenhæng set i 

forhold til om disse serviceoperationer er performanceeffektive mv.  

I udbudsmaterialet til de  fleste grunddatasystemer er angivet et krav om, at data fra andre 

grunddataregistre skal hentes fra Datafordeleren, at angivelse af nøgler skal valideres mod 

disse data samt at brugerfladerne skal være performanceeffektive, således brugerne undgår 

lange svartider. 

Dette kræver, at disse valideringer og opslag på Datafordeleren er så effektive som muligt. 

Godt nok er der stillet en række performancekrav til Datafordeleren, men disse er nødt til i 

praksis at være afbalanceret i forhold til den kompleksitet, som servicen er specificeret med. 

Alt andet lige er det noget hurtigere at foretage et opslag på en nøgle i en enkelt stamtabel 

frem for at skulle foretage opslag på mange tabeller med nogle indbyrdes relationer og måske 

komplekse sammenhængsregler.  

Derfor er der behov for at specificere nogle mere simple metoder til validering af nøgler.  

Eksempelvis når en bruger indtaster en nøgle - fx et CPR-nummer eller et BFE-nummer – og har 

behov for dels en kvittering på at denne nøgle er valid, dels at nøglen tilhører det rette objekt 

– fx er den rette person eller den rette BFE – skal dette kunne ske via en simpel og performan-

ce effektiv metode på Datafordeleren. 

I mange brugerflader er der et behov for at vise en liste over en række forekomster i en eller 

flere af registrets tabeller suppleret med dertil hørende data, som hentes på Datafordeleren 

via relationer til andre grunddataregistre. Da registret jo kun holder nøglen (måske kun en 

UUID) til eksterne registre, er der i listen et behov for at supplere forekomster i hver enkelt 

række i en sådan liste med supplerende data fra det register, som nøglen relaterer til. 

Derfor vil der på nogle centrale forretningsobjekter være et behov i brugerflader for, at opslag 

i en metode kan gennemføres i ét kald med en liste af nøgler – eksempelvis en liste af BFE-

numre eller en liste af CPR-numre. 

Derudover er der set fra et anvenderperspektiv en udfordring i den forskel i granularitet, som 

de enkelte projekter anvender. Nogle anvender relativt komplekse metoder med mange mu-

ligheder for input parametre, mens andre anvender en granularitet med en metode for hver 

mulig input parameter. 

Set fra et anvenderperspektiv er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensar-

tethed med en genkendelighed på tværs af de enkelte registre. 

Med andre ord: De nuværende specifikationer hænger nok sammen rent forretningsmæssigt, 

men set fra et anvender perspektiv er der tale om både meget uens granularitet og om meto-

der som på en række områder kan give implementeringsmæssige udfordringer for anvende-

ren. 
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Der er en problematik omkring bilag 2 for rest tjenester. Her er der i skabelonen lagt op til at 

dataleverandøren/kunden specificere tjeneste logik udtrykt i SQL. Der lægges op til at logikken 

er meget præcis og korrekt – og det er meget tvivlsomt om denne tjeneste logik direkte kan 

implementeres af DAF/KMD uden der er en direkte dialog mellem registrene/projekterne og 

DAF/KMD. Historik er angivet i næsten de fleste udstillingsservicer, men det er ikke alle søg-

ning i historiske data, der er udtrykt i tjeneste logikken. Nogle tjenester specifikationer har 

ingen angivelse af historik i input parametrene, hvilket resulterer i at samtlige poster bliver 

returneret. Så enten gør man historik logikken mere ensartet på tværs af registrene eller be-

skrivelsen af tjenesterne udvides til at omfatte historik. 

Hændelserne skal, for stort set alle registerprojekter, opdateres både i den forretningsmæssige 

beskrivelse og i DLS. Der er mange steder, hvor der mangler beskrivelse af udfaldsrum for ”for-

retningshændelse” og ”feltliste” til filtreringsanvendelse i ”tværgående proces” henholdsvis 

”objekthandling”. Der er ligeledes forholdsvis mange uoverensstemmelser mellem de forret-

ningsmæssige beskrivelser og DLS, hvad angår ”Stedbestemmelse”. Endelig er også en del 

uoverensstemmelser i forhold til om, og hvad, der medsendes af data. De DLS beskrivelser, der 

medsender data, gør det i form af ”relaterede objekter”, hvilket er en fin metode – de relate-

rede objekter er dog ikke altid i overensstemmelse med den forretningsmæssige beskrivelser 

af hvilke date, der burde medsendes.  

Den største bekymring – og muligvis den sværeste at løse – er uoverensstemmelserne i forhold 

ti ”Stedbestemmelse”, der er stort set ingen hændelser der, ifølge DLS, kan filtreres på kom-

muneafgrænsning. Netop kommuneafgrænsning har meget tidligt været rejst som en vigtig 

afgrænsning af hændelser, da rigtig mange anvendere, både interne i Grunddataprogrammet 

og eksterne, arbejder med kommuneafgrænsede oplysninger. 

2.2 Forretningsmæssige sammenhænge 

Kigger man på det fra et anvenderperspektiv er der en række huller. Godt nok kan man tilgå de 

data og de hændelsesbeskeder, som man har brug for, men for en dels vedkommende sker 

dette på en så ineffektiv måde, at man kan frygte for, at de forskellige brugergrænseflader 

omkring registerløsningerne kommer til at fungere tilstrækkeligt effektivt. 

Udfordringen er bl.a. følgende: 

• Brugerflader skal validere nøgleindtastninger mv. i forbindelse med selve indtastnin-

gen – herunder udstille en til nøglen hørende tekst, således man ikke kun får at vide 

nøglen er valid, men også at det er den rigtige nøgle (fx at der til et CVR-nummer vises 

virksomhedsnavnet).  

I de fleste tilfælde er der kun specificeret services, som henter alle data i flere tabeller, 

hvilket gør et sådant nøgleopslag unødigt komplekst. 

• I en del brugerflader vises der en række forekomster i en eller flere af registret tabeller 

suppleret med hentet fra andre grunddataregistre. Registret indeholder kun nøglen 

(måske kun en UUID) til dette eksterne register, hvorfor der i listen et behov for at 

supplere forekomster i hver enkelt række i en sådan liste med supplerende data fra det 

register, som nøglen relaterer til. 

Skal de supplerende informationer hentes individuelt for hver enkelt række, kan dette 

nemt give nogle uhensigtsmæssige brugerflader med for lange svartider. 
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Her kan her være behov for en metode, som kan hente informationer til flere af den 

slags nøgler i et samlet kald (fx til 10 BFE-numre, 10 CPR-numre eller 10 Adresse UUID. 

• Søgninger på tværs af registre bliver ineffektive, såfremt dette ikke sker der hvor data 

sammenstilles, dvs. på Datafordeleren. Hvis brugerfladerne skal fremsøge data indivi-

duelt i hvert register, for derefter at sammenstille disse egne tabeller til brug for filtre-

ring og sortering – inden data vises i en brugerflade –bliver det meget kompleks. 

Derfor er der set i et anvender perspektiv behov for at kunne lave søgninger på tværs 

af registre på Datafordeleren. 

Naturligvis kan ovenstående løses efter den model, som BBR og DAR anvender i større stil, 

med at der i registret laves kopitabeller af andre grunddataregistre – netop for at kunne udvik-

le effektive interne services til fremskafning af informationer i brugerfladen. 

Men det var jo ligesom ikke meningen med fælles autoritative grunddata udstillet via Datafor-

deleren, at alle registerprojekterne selv skulle oprette kopitabeller af disse grunddata i form af 

en tabel over Bestemt Fast Ejendom, Ejere, Adresser etc. 

Derudover er der en anden udfordring set i et anvender perspektiv.  

Når man kigger på de forskellige services og servicemetoder, er der meget stor forskel på den 

granularitet, som de enkelte projekter anvender. Man kan kende ”kilden”: 

• GST (Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, Ejerfortegnelsen, DAGI og Danske Stednavne) 

har tå metoder med flere muligheder for input parametre samt hændelsesbeskeder pr. 

hovedbegreb. 

• KOMBIT (BBR og DAR) har mange og specifikke metoder målrettet input varianter og 

med hændelsesbeskeder ift. de fleste begreber og relationer. 

Set fra et anvenderperspektiv er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensar-

tethed med en genkendelighed på tværs af de enkelte registre. 

Omkring de enkelte registre er der forskelige mindre og større udfordringer – bl.a. mangler der 

nogle få metoder i de nuværende DLS specifikationer. For detaljer herom henvises til bilag A1. 

2.3 DLS input/output parametre 

Omkring sammenhæng mellem de udstillingsservices beskrevet forretningsmæssigt og DLS er 

der konstateret en rimelig sammenhæng. Der er nogle gange konstateret forskelle mellem 

antallet af input – og output attributter/parametre, men det er ofte tale om mindre afvigelser. 

Der henvises til bilag A2. 

2.4 Indhold i hændelsesbeskede 

Beskrivelserne i dette afsnit er en forkortet udgave af de afsluttende bemærkninger til hvert 

registerprojekts hændelsesbeskeder i bilag A3. De mindre uoverensstemmelser er udeladt fra 

dette afsnit. 

2.4.1 Matriklens Udvidelse 

Navngivningen af objekttyperne skal være korrekt og enslydende: Sagskategori eller Matriku-

laerSag. Det dokument, der er forkert, skal rettes. 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal angives i DLS, eventuelt som reference til forretningsbeskri-

velsen. Forretningsbeskrivelsen og DLS skal være enslydende. 
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Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 

2.4.2 Ejendomsbeliggenhed 

Der er en note i DLS’en, i forbindelse med ”objekthandling”: 

”Der er i feltlisten MatrikelKommune fra Matriklen. Det er uklart om der kan angives felter fra 

andre udstillingsmodeller”, dette gør det usikkert om feltlisten er lig de objekthandlinger, der 

er defineret i den forretningsmæssige beskrivelse. 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal tilføjes DLS. 

”Objekthandling” i DLS og den forretningsmæssige beskrivelse skal være enslydende. 

”Tværgående proces” har tre værdier ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, men er en 

fast værdi i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge dokumenter. 

Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 

2.4.3 Ejerfortegnelsen 

Der mangler et udfaldsrum for ”forretningshændelse” i den forretningsmæssige beskrivelse, 

dette skal tilføjes, således at ”objekthandling” er enslydende beskrevet i både DLS og den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

I både DLS og den forretningsmæssige beskrivelse, mangler der et udfaldsrum for forretnings-

proces, anvendt i ”tværgående proces”. Dette skal tilføjes. 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, angives der stedbestemmelse for Ejerskifte, Ejer-

skab og Ejendomsadministrator, dette fremgår ikke af DLS. Der er dog angivet følgende note i 

DLS: 

Vi har desuden brug for at kunne give angive oplysninger, der gør det muligt for anven-

derne at filtrere på den kommune, som ejendommen er beliggende i. Denne informati-

on findes i Beliggenhedsregistret. 

DLS skal opdateres med stedbestemmelse. 

2.4.4 BBR 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte Excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

Ud over de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse. 

Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

Feltlisten anvendt i objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med forret-

ningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 
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For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-

velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 

2.4.5 DAR 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

Ud over de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret to yderligere hændelses-

beskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse. 

Såfremt en eller begge af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

For SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling er der overensstemmelse mellem navnene 

på objekttyperne i den forretningsmæssige beskrivelse henholdsvis DLS. Derudover har Sup-

plerendeBynavn to DLS varianter, hvor ”relaterede objekter” er den eneste forskel. Navne på 

objekttyper skal være korrekte og enslydende i de to dokumenter – og i overensstemmelse 

med Udstillingsmodellen. 

Feltlisten anvendt i DLS, objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med 

forretningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 

For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-

velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

Der skal tilføjes ”status” for SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling i den forretnings-

mæssige beskrivelse. 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. Derudover er der i DLS angivet en 

geometri stedbestemmelse for Adresse, Husnummer og NavngivenVej dette skal afspejles i 

den forretningsmæssige beskrivelse. 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 9 af 66 - 

 

 

 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 

2.4.6 DAGI 

Udfaldsrummet for ”forretningshændelse” skal tilføjes den forretningsmæssige beskrivelse. 

Derudover er der ingen bemærkninger. 

2.4.7 Danske Stednavne 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse. 

Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at afspejle udfaldsrummet i objekthand-

ling, som defineret i DLS og tilhørende feltliste. 

Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at angive ”Stedbestemmelse” i overens-

stemmelse med DLS angivelsen af geometri. 

2.4.8 CPR (Person) 

Det skal synliggøres i DLS, at feltlisten til objekthandling er en en-mange liste, dvs. ikke en 

enumeration. 

2.4.9 CVR (Virksomhed) 

Umiddelbart lader der til at være meget begrænset filtreringsmuligheder, men uden en uddy-

bende forklaring til den angivne feltliste og adgang til den xsd, der definerer payload, kan der 

ikke foretages en endelig evaluering. 

Det anbefales at hændelsesspecifikationen opdateres, med en lettere forståelig angivelse af 

objekthandling samt at xsd til payload vedlægges. 

2.4.10 GeoDanmark 

Feltlisten til ”objekthandling” skal defineres. 

Ellers ingen bemærkninger. 

Det er svært at forstå udstillingsservice GeoDanmark_GML3SFP_1_1 – en forklarende tekst vil 

være nyttig 
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3. Målbillede 
Afhængighedsdiagrammer for hændelser, ajourføring og udstillingsdata  

 

Det skal understreges, at afhængigheder i disse tre diagrammer viser de forretningsmæssige 

sammenhænge mellem registrene og dermed de integrationer der indgår i den fælles tværgå-

ende test i GD1/GD2. Bemærk at diagrammet for ajourføring er medtaget, men at de ikke ind-

går i denne kvalitetssikring. 
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4. Kvalitetssikringsmateriale 

4.1 Udstillingsmodeller 

Nr. Kilde Dato Dokumentnavn 

# 1 MU 08.09.2015 Featurekatalog Matrikel 

# 2 EB 26.06.2015 Featurekatalog Ejendomsbeliggenhed 

# 3 EF 02.10.2015 Featurekatalog Ejerfortegnelsen 

# 4 BBR 09.10.2015 Feature kataloger DAR og BBR 

# 5 DAR 09.10.2015 Feature kataloger DAR og BBR 

# 6 DAGI 11.06.2015 Featurekatalog DAGI 

# 7 DS 30.06.2015 Featurekatalog Stednavne 

# 8 CPR n/a n/a 

# 9 CVR n/a n/a 

4.2 Servicebeskrivelser 

Nr. Kilde Dato Dokumentnavn 

# 11 MU 04.10.2015 Udfyldte skabeloner for MU ift tværgående QA services og 

hændelser v09 

# 12 EB 04.10.2015 Udfyldte skabeloner for Beliggenhedsadressen ift tværgående 

QA services og hændelser v09 

# 13 EF 02.10.2015 EF - Forretningsmæssige servicebeskrivelser - Ver 2.3 

# 14 BBR 08.10.2015 UHA specifikation - BBR – 08-10-2015 

# 15 DAR 12.10.2015 UHA specifikation - DAR - v0.9 

# 16 DAGI 18.09.2015 Servicebeskrivelse_supplerende_bynavn_20150918 

# 16 DAGI 18.09.2015 Servicebeskrivelse_gadepostnummer_20150918 

# 18 DS 26.08.2015 Tværgående kvalitetssikring DS udstillingsservices 

v26_08_15_jer 

# 19 DS 26.08.2015 Tværgående kvalitetssikring - DS_opdateret_26_8 

# 21 CPR n/a n/a 

# 22 CVR n/a n/a 

4.3 Hændelsesbeskrivelser 

Nr. Kilde Dato Version Dokumentnavn 

# 31 MU 08.10.15 0.9 Mu_forrenign_beskrivelser 

# 32 EB 08.10.15 0.9 Forretning_beskrivelse_bea 

# 33 EF 02.10.15 2.3 Ef_forretningsmaessigebeskrivelse_v2.3 

# 34 BBR 07.10.15 0.9 Uha_bbr_0.9 

# 35 DAR 12.10.15 0.9 UHA specifikation DAR 2015-10-12 – version 0.9 

# 36 DAGI 02.10.15 0.9 Dagi_haendelser 

# 37 DS 26.08.15 0.4 Ds_haendelser 

# 38 CPR 02.10.15 0.3 CPR_v0.3_2015.10.02_Hændelsesbeskrivelse 

# 39 CVR n/a n/a n/a 

# 40 GeD n/a n/a n/a 
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4.4 DLS 

Nr. Kilde Dato DLS 

Version 

Dokumentnavn 

# 41 MU 02.10.15 0.8.2 Matriklen_v.0.8_2015.10.02_Bilag 2_hëndelser* 

 

* = BygningPåFremmedGrund, Ejerlejlighed, Jord-

stykke, MatrikulærSag, SamletFastEjendom 

# 42 EB 02.10.15 0.8.1 Ejendomsbeliggenhed_v0.8_2015.10.02_Bilag 2 - 

Tjeneste skabelon V1 7_hændelse* 

 

* = Beliggenhedsbetegnelse, Ejendomsbeliggenhed 

# 43 EF 01.10.15 0.8.1 Ejerfortegnelsen_v0.8_2015.10.01_Bilag 2 Data-

nære hændelser_V1.7.1 

# 44 BBR 29.09.15 0.8 BBR_v1.0_2015.09.29_Bilag 2 - Hændelser 

# 45 DAR 29.09.15 0.8 DAR_v1.0_2015.09.29_Bilag 2 - Hændelser 

# 46 DAGI 02.10.15 0.8 DAGI_Feltliste 

 

DAGI_v0.8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabelon 

V1.7.1_hëndelse_* 

 

* = Afstemningsområde, Danmark, Kommuneind-

deling, Landsdel, Menighedsrådsafstemningsom-

råde, Opstillingskreds, Politikreds, Postnummer-

inddeling, Regionsinddeling, Retskreds, Samle-

postnummer, Sogneinddeling, Storkreds, Supple-

rendeBynavn, Valglandsdel 

# 47 DS 02.10.15 0.8 DS_v0.8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabelon 

V1.7_* 

 

* = Bebyggelse, Bygning, Seværdighed, Sø, Feltliste 

# 48 CPR 02.10.15 0.8 CPR_v0.8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabe-

lon_PersonStamoplysningerHent_v1.7 

# 49 CVR 02.10.15 0.8 CVR_v0_8_2015.10.02_Bilag 2_Tjeneste skabelon 

V1.7.1 

# 50 GeD 02.10.15 0.8 GeoDanmark-

data_v0.8_2015.10.02_Bilag_2_Tjeneste skabe-

lon_GeoDanmark_hëndelse_* 

 

* = Begravelsesområde, Bygning, Bygværk, Havn, 

Jernbane, Kyst, Sø, Startbane, TekniskAreal, Tele-

mast, Togstation, Vandløbsmidte, Vejmidte, Vind-

mølle 
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1. Indledning 

1.1 Dokumentets indhold 

Dokumentet her er et underbilag til DLS kvalitetssikring afrapporteret 24. oktober 2015.10.13 

Der er tale om en kvalitetssikring af de forretningsmæssige sammenhænge i GD1/GD2 set i et 

udstiller og anvender perspektiv ud fra målarkitektur – løsningsarkitektur – forretningsmæssi-

ge beskrivelser samt DLS beskrivelser. 

1.2 Kvalitetsparametre 

I kvalitetssikringen ad de forretningsmæssige sammenhænge er der lagt vægt på følgende: 

• Er alle services og hændelsesbeskeder i henhold til målarkitektur og løsningsarkitektur 

specificeret i de forretningsmæssige beskrivelser hhv. medtaget i DLS beskrivelser? 

• Er der den rette sammenhængskraft mellem registrene – herunder de udstillingsmo-

deller, services og hændelsesbeskeder der udstilles? 

• Er det forretningsmæssige behov dækket, dvs. dækker service og hændelsesbeskeder 

det behov, som anvendere har? 

1.3 Anvenderperspektiv 

Samlet set leverer GD1/GD2 registerprojekterne det, som der er behov for rent forretnings-

mæssigt. Men enkelte undtagelser – beskrevet i de næste kapitler – er der alle de services og 

de hændelsesbeskeder, som der er behov for på kritisk vej (DL4 leverancen). 

Men kigger man på det fra et anvenderperspektiv er der en række huller. Godt nok kan man 

tilgå de data og de hændelsesbeskeder, som man har brug for, men for en dels vedkommende 

sker dette på en så ineffektiv måde, at man kan frygte for, at de forskellige brugergrænseflader 

omkring registerløsningerne kommer til at fungere tilstrækkeligt effektivt. 

Udfordringen er bl.a. følgende: 

• Brugerflader skal validere nøgleindtastninger mv. i forbindelse med selve indtastnin-

gen – herunder udstille en til nøglen hørende tekst, således man ikke kun får at vide 

nøglen er valid, men også at det er den rigtige nøgle (fx at der til et CVR-nummer vises 

virksomhedsnavnet).  

I de fleste tilfælde er der kun specificeret services, som henter alle data i flere tabeller, 

hvilket gør et sådant nøgleopslag unødigt komplekst. 

• I en del brugerflader vises der en række forekomster i en eller flere af registret tabeller 

suppleret med hentet fra andre grunddataregistre. Registret indeholder kun nøglen 

(måske kun en UUID) til dette eksterne register, hvorfor der i listen et behov for at 

supplere forekomster i hver enkelt række i en sådan liste med supplerende data fra det 

register, som nøglen relaterer til. 

Skal de supplerende informationer hentes individuelt for hver enkelt række, kan dette 

nemt give nogle uhensigtsmæssige brugerflader med for lange svartider. 

Her kan her være behov for en metode, som kan hente informationer til flere af den 

slags nøgler i et samlet kald (fx til 10 BFE-numre, 10 CPR-numre eller 10 Adresse UUID. 

• Søgninger på tværs af registre bliver ineffektive, såfremt dette ikke sker der hvor data 

sammenstilles, dvs. på Datafordeleren. Hvis brugerfladerne skal fremsøge data indivi-
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duelt i hvert register, for derefter at sammenstille disse egne tabeller til brug for filtre-

ring og sortering – inden data vises i en brugerflade –bliver det meget kompleks. 

Derfor er der set i et anvender perspektiv behov for at kunne lave søgninger på tværs 

af registre på Datafordeleren. 

Naturligvis kan ovenstående løses efter den model, som BBR og DAR anvender i større stil, 

med at der i registret laves kopitabeller af andre grunddataregistre – netop for at kunne udvik-

le effektive interne services til fremskafning af informationer i brugerfladen. 

Men det var jo ligesom ikke meningen med fælles autoritative grunddata udstillet via Datafor-

deleren, at alle registerprojekterne selv skulle oprette kopitabeller af disse grunddata i form af 

en tabel over Bestemt Fast Ejendom, Ejere, Adresser etc. 

Derudover er der en anden udfordring set i et anvender perspektiv.  

Når man kigger på de forskellige services og servicemetoder, er der meget stor forskel på den 

granularitet, som de enkelte projekter anvender. Man kan kende ”kilden”: 

• GST (Matriklen, Ejendomsbeliggenhed, Ejerfortegnelsen, DAGI og Danske Stednavne) 

har tå metoder med flere muligheder for input parametre samt hændelsesbeskeder 

pr. hovedbegreb. 

• KOMBIT (BBR og DAR) har mange og specifikke metoder målrettet input varianter og 

med hændelsesbeskeder ift. de fleste begreber og relationer. 

Set fra et anvenderperspektiv er dette uhensigtsmæssigt. Her foretrækker man typisk ensar-

tethed med en genkendelighed på tværs af de enkelte registre. 
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2. Matriklen 

2.1 Udstillingsmodel 

Modellen er en detaljering af løsningsarkitektur og målarkitektur og hænger fint sammen med 

disse. 

2.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmU Hent ejendom X X X X 

EJDmU Søg ejendom X  X Mangler 

EJDmU Matrikulær sag X X X X 

EJDmU Samlet fast ejendom X X X X 

EJDmU Bygning på fremmed grund X X X X 

EJDmU Ejerlejlighed X X X X 

EJDmU Bestemt fast ejendom X X X X 

EJDmU Matrikel kommuner X  X X 

EJDmU Hent Beliggenhedsadresse  X   

EJDmU Lodflade  X   

EJDmU Hent Jordflade koordinat   X   

EJDmU Kort X X X ??? 

”Søg ejendom” er ikke med i den DLS, som ligger til grund for denne kvalitetssikring. Det bør 

overvejes, om der reelt er behov for denne metode, eller om den er dækket af andre mere 

specifikke søgemuligheder ift. adresse, jordstykke mv. Såfremt ”Søg ejendom” blot er en sam-

menstilling af disse forskellige søgemuligheder med returparameter svarende til ”Hent ejen-

dom” bør det overvejes, om behovet ikke kan dækkes ved først at bruge de specifikke søgeme-

toder og derefter hente de udvidede ejendomsoplysninger via ”Hent ejendom”.  

I løsningsarkitekturen er der defineres tre metoder – Hent beliggenhedsadresse”, ”Lodflade” 

og ”Hent jordflade koordinat”. Førstnævnte er flyttet til Ejendomsbeliggenhed, og de to andre 

er formentlig en manglende opdatering af løsningsarkitekturen. Dog har BBR ifb. forslag til 

justeringer af services i målarkitekturen bemærket, at ”Lodflade” mangler og skal medtages. 

I DLS er der en service – ”Matrikel_GML3_1_0” – uden angivelse af metoder. Formentlig skal 

”Hent kort” være en metode til denne service. 
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2.3 Hændelsesbeskeder  

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmH MatrikelSag X X X X 

EJDmH Samlet fast ejendom X X X X 

EJDmH Bygning på fremmed grund X X X X 

EJDmH Ejerlejlighed X X X X 

EJDmH Jordstykke X X X X 

Der er god overensstemmelse mellem de hændelsesbeskeder, der er specificeret i målarkitek-

turen, og de hændelsesbeskeder der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS. 
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3. Ejendomsbeliggenhed 

3.1 Udstillingsmodel 

Det nuværende feature katalog er af lidt ældre dato – fra 26. juni 2015. Heri er der en relation 

til kommuneinddeling i DAGI frem for til ”MatrikelKommune”. Dette er formentlig rettet, men 

da der ikke er leveret et opdateret feature katalog kan det ikke verificeres ad denne vej. 

3.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmU Beliggenhedsadresse 
X X 

X X 

EJDmU Beliggenhedsadresse Simpel X X 

EJDmU Administrativt ansvarlig kom-

mune 

X X X X 

Der er god overensstemmelse mellem de services, der er specificeret i målarkitekturen, og de 

services, der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS.  

Målarkitekturens ”Hent beliggenhedsadresse” er opdelt i en ”Hent og en ”HentSimpel” i DLS. 

3.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDmH Ejendomsbeliggenhed X X X X 

EJDmH Beliggenhedsbetegnelse X X X X 

Der er god overensstemmelse mellem de hændelsesbeskeder, der er specificeret i målarkitek-

turen, og de hændelsesbeskeder der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS. 
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4. Ejerfortegnelse 

4.1 Udstillingsmodel 

 Modellen er en detaljering af løsningsarkitektur og målarkitektur og hænger fint sammen med 

disse. 

4.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDeU Hent ejerskifte X Udgået som sammenstillet service 

EJDeU Ejerskab til ejendom med 

stamoplysninger 

X 

X X X 

EJDeU Hent tinglyst ejer til ejendom X 

EJDeU Hent Ejendomme med samme 

ejer 

X Udgået som sammenstilet service 

EJDeU Ejendomsadministrator med 

stamoplysninger 

X X X X 

EJDeU Person/Virksomhed administra-

tor med stamoplysninger 

X X X X 

EJDeU Handelsoplysninger X X X X 

EJDeU Ejerskifte X X X X 

EJDeU Ejerskab X 
X X X 

EJDeU Tinglyst Ejer til ejendom X 

EJDeU Ejendomme med samme ejer X X X X 

EJDeU Ejendomsadministrator X X X X 

EJDeU Person-/virksomhed admini-

strator 

X X X X 

EJDeU Person-/virksomhedsoplysning X X X X 

 Der er god overensstemmelse mellem de services, der er specificeret i målarkitekturen, og de 

services, der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS.  

Målarkitekturens metoder til at hente en tinglyst ejer til en ejendom, er i de forretningsmæssi-

ge beskrivelser og DLS implementeret som en del af metoden ejerskab (som viser både faktisk 

ejer og tinglyst ejer). 

Målarkitekturen har to sammenstillede services – ”Hent ejerskifte” og ”Hent ejendomme med 

samme ejer” -  som er udgået som en sammenstillet service. De ikke-sammenstillede tilsva-

rende services dækker samme funktionalitet. 
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4.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Ejerskab opstået X X X 

X Ejerskab opdateret X X X 

Ejerskab nedlagt X X X 

Ejerskifte opstået X X X X 

Person/virksomhed oplysning (uden 

CPR/CVR) opdateret 

X X X 

X 
Person/virksomhed oplysning (uden 

CPR/CVR) nedlagt 

X X X 

Ejendomsadministrator opstået X X X 

X Ejendomsadministrator opdateret X X X 

Ejendomsadministrator nedlagt X X X 

Person/Virksomhed administrator 

opstået 

X X X 

X 
Person/Virksomhed administrator 

opdateret 

X X X 

Person/Virksomhed administrator 

nedlagt 

X X X 

 Der er god overensstemmelse mellem de hændelsesbeskeder, der er specificeret i målarkitek-

turen, og de hændelsesbeskeder der er specificeret i de øvrige dokumenter inkl. DLS. 

Nogle af målarkitekturens forretningsmæssige hændelsesbeskeder er i implementeringen om-

kring DLS samlet i én hændelsesbesked. 

 

 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 23 af 66 - 

 

 

 

5. BBR 

5.1 Udstillingsmodel 

Udstillingsmodel for BBR (og DAR) er leveret i andet format end resten af registerprojekterne, 

selvom der anvendes helt samme værktøj – Enterprise Architect. Kvaliteten af disse modeller 

er generelt af en meget lavere kvalitet end dem GST leverer. Bl.a. mangler der grafik, der dan-

nes mange dubletter, mangler versionsnummer mv. 

Modellen kunne med fordel have været underkastet et internt review inden aflevering til den 

fælles kvalitetssikring. 

BBR (og DAR) bør kraftigt overveje, at anvende samme genereringsmetode som GST, således 

der fra alle registerprojekter leveres et forretningsmæssigt brugbart Feature katalog. 

GST anvender ”ShapeChange” ( General Public License software): 

http://shapechange.net/targets/feature-catalogue/  

til generering af GML applikations skemaer, database DDL’er og som nævnt også til featureka-

taloger i overensstemmelse med ISO 19110 standard herfor. 

Udstillingsmodellen indeholder de forskellige BBR begreber – nu med beskrivelser og frasorte-

ring af ”døde felter”. Der er sket et væsentligt kvalitetsløft her siden sidste rapportering. 

Men det virker forstyrrende, at begreber fra andre registre er medtaget i udstillingsmodellen 

med fuld beskrivelse og interne relationer hos disse. Fx er Jordstykke beskrevet med alle attri-

butter (arealberegningsmetode, fredskov, jordrente etc.) og med alle interne relationer i Ma-

triklen (ejerlav, matrikelskel, matrikelkommune, matrikelregion etc.). 

Det er uhensigtsmæssigt, at begreber inkl. disses attributter og relationer er beskrevet flere 

gange, fx er Husnummer beskrevet 4 gange, Jordstykke 3 gange og Bygning 2 gange. 

Modellen indeholder et model element ”Bygværkselement” til metadata, bitemporale egen-

skaber mv. Dette er fint nok, men der er sket en del kopieringsfejl fra DAR – bl.a. indeholder 

Forretningsproces en række DAR processer som fx ”Reservation af vejnavn”. 

Modellen indeholder et internt begreb ”Umatrikuleret areal” bl.a. relateret til Grund. Det er 

ikke klart, om dette er i overensstemmelse med styregruppens beslutning omkring håndtering 

af umatrikulerede arealer, med det skulle ligge fast at: 

• Matriklen udstiller ikke et begreb ”Umatrikulære arealer” 

• SKAT har tilkendegivet, at de ikke er interesseret i disse. 

Såfremt begrebet ”bor” i BBR er der en udfordring i relation til ejer- og administratoroplysnin-

ger, idet Ejerfortegnelsen kun registrerer ejerskaber til fast ejendom registreret i Matriklen.  
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5.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDbU BBRSagHent X X X X 

EJDbU BBRSag by Teknisk anlæg X 

EJDbU BBRSag by Grund X 

EJDbU BBRSag by Opgang X 

EJDbU BBRSag by Bygning X 

EJDbU BBRSag by Etage X 

EJDbU BBRSag by Fordelingsareal X 

EJDbU BBRSag by Rum X 

EJDbU BBRSag by Enhed X 

EJDbU BBRSag by Brugsenhed X 

          EJDbU Bygning X X X X 

EJDbU Bygning by Teknisk anlæg X 

EJDbU Bygning by Grund X 

EJDbU Bygning by Jordstykke X 

EJDbU Bygning by Umatrikuleret areal X 

EJDbU Bygning by BPFG X 

EJDbU Bygning by Ejerlejlighed X 

EJDbU Bygning by Adresse X 

EJDbU Bygning by Husnummer X 

EJDbU Bygning by Husnummer adgang X 

EJDbU Bygning by Fordelingsareal X 

EJDbU Bygning by Etage X 

EJDbU Bygning by Brugsenhed X 

EJDbU Bygning by Opgang X 

EJDbU Bygning by Geografisk område X 

EJDbU Enhed X X X X 

EJDbU Enhed by Ejerlejlighed X 

EJDbU Enhed by Adresse X 

EJDbU Enhed by Etage X 

EJDbU Enhed by Opgang X 

EJDbU Enhed by Teknisk anlæg X 

EJDbU Enhed by Fordelingsareal X 
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Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDbU GrundHent X X X X 

EJDbU Grund by Jordstykke X 

EJDbU Grund by Umatrikuleret areal X 

EJDbU Grund by Husnummer X 

EJDbU Grund by Bygning X 

EJDbU Grund by Teknisk anlæg X 

EJDbU TekniskAnlægHent X X X X 

EJDbU TekniskAnlæg by Jordstykke X 

EJDbU TekniskAnlæg by Umatrikuleret 

areal 

X 

EJDbU TekniskAnlæg by BPFG X 

EJDbU TekniskAnlæg by Ejerlejlighed X 

EJDbU TekniskAnlæg by Husnummer X 

EJDbU TekniskAnlæg by Husnummer 

adgang 

X 

EJDbU TekniskAnlæg by Bygning X 

EJDbU TekniskAnlæg by Grund X 

EJDbU TekniskAnlæg by Enhed X 

EJDbU TekniskAnlæg by Geografisk 

område 

X 

EJDbU KodeListeHent X X X Mangler 

EJDbU UdtræKHent X X X ??? 

Der er god overensstemmelse omkring services mellem målarkitektur, løsningsarkitektur, for-

retningsmæssige beskrivelser og DLS beskrivelser. I DLS er der anvendt en meget finkornet 

granularitet med en metode for hvert søgekriterie. 

Navngivningen af udstillingsservices er nu tilpasset begreber i udstillingsmodellen, hvilket har 

løftet kvaliteten væsentligt. 

I DLS mangler de to services ”KodeListeHent” og ”UdtrækHent”, men da disse næppe er på 

”kritisk vej” er dette af mindre betydning. 

I de forretningsmæssige beskrivelser står ved flere metoder, at man som input parametre (sø-

gekriterier) kan angive en række begreber, fx Bestemt Fast Ejendom og Modelregler. Dette 

virker meget upræcist, og det er næppe fx alle attributter tilknyttet begrebet Bestem Fast 

Ejendom, som kan anvendes. Der bør specificeres mere præcist. 

Som output parameter leveres ved flere metoder ”alle fundne BBR-objekter”, hvilket er meget 

upræcist. Dette bør ligeledes specificeres mere præcist. 

Derudover mangler konkrete mulige returkoder i de forretningsmæssige beskrivelser. 
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5.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDbH BBRSag X X X X 

EJDbH BBRSag Brugsenhed X 

EJDbH BBRSag Bygning X 

EJDbH BBRSag Enhed X 

EJDbH BBRSag Etage X 

EJDbH BBRSag Fordelingsareal X 

EJDbH BBRSag Grund X 

EJDbH BBRSag Opgang X 

EJDbH BBRSag Rum X 

EJDbH BBRSag Teknisk anlæg X 

     EJDbH Bygning X X X X 

EJDbH Bygning/Ejerlejlighed X 

EJDbH Bygning/Husnummer X 

EJDbH Enhed X X X X 

EJDbH Enhed/Fordelingsareal X 

     EJDbH TekniskAnlæg X X X X 

EJDbH TekniskAnlæg /Husnummer X 

     EJDbH Grund X X X X 

EJDbH Grund/Jordstykke X 

     EJDbH Etage    X 

EJDbH Etage/Enhed X 

EJDbH Opgang    X 

EJDbH Brugsenhed    X 

EJDbH Rum    X 

EJDbH Fordelingsareal    X 

EJDbH Umatrikuleret areal    X 

Målarkitekturens hændelsesbeskeder udstilles også i DLS beskrivelserne – dog med en mere 

finkornet granularitet. Spørgsmålet er, om dette giver mening for anvenderne. 

Der udstilles en række hændelsesbeskeder omkring Etage, Opgang, Brugsenhed, Rum, Forde-

lingsareal samt Umatrikuleret areal. 

Specielt en hændelsesbesked omkring Umatrikuleret areal virker noget tvivlsom. Der er for-

mentlig tale om et begreb internt i BBR, som ikke har interesse for andre anvendere. 
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6. DAR 

6.1 Udstillingsmodel 

Udstillingsmodel for DAR (og BBR) er leveret i andet format end resten af registerprojekterne 

med de mange uhensigtsmæssigheder dette giver i forhold til tværgående kvalitetssikring. 

Problematikken er beskrevet under BBR og gentages derfor ikke her. 

 Som ved BBR kunne modellen med fordel have været underkastet et internt review inden 

aflevering til den fælles kvalitetssikring. 

Udstillingsmodellen indeholder en beskrivelse af 6 DAR begreber, og denne del virker fint i 

overensstemmelse med de øvrige registerprojekter. Udstillingsmodellen er en forsimpling af 

registermodellen. 

Det virker forstyrrende, at begreber fra andre registre er medtaget i udstillingsmodellen med 

fuld beskrivelse og interne relationer hos disse. Der er tale om 6 begreber fra BBR beskrevet i 

alt 23 gange (fx er Bygning beskrevet 6 gange), 6 begreber fra DAGI beskrevet i alt 16 gange 

samt begreber fra Matriklen og GeoDanmark. 

Modellen indeholder et model element ”Adresseelement” til metadata, bitemporale egenska-

ber mv. Der mangler værdisæt på forretningsområde, forretningsproces mv. 

6.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRaU Husnummer X X X X 

ADRaU Husnummer by Bygning X 

ADRaU Husnummer by Teknisk anlæg X 

ADRaU Husnummer by Grund X 

ADRaU Husnummer by Navngiven vej X 

ADRaU Husnummer by Adresse X 

ADRaU Husnummer by Postnummer-

inddeling 

X 

ADRaU Husnummer by Afstemnings-

område  

X 

ADRaU Husnummer by Supplerende 

bynavn 

X 

ADRaU Husnummer by Sogneindde-

ling 

X 

ADRaU Husnummer by Kommuneind-

deling 

X 

ADRaU Husnummer by Menighedsom-

råde afstemningsområde 

X 

ADRaU Husnummer by Jordstykke X 
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Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRaU Adresse  X X X X 

ADRaU Adresse by Husnummer X 

ADRaU Adresse by Bygning X 

ADRaU Adresse by Enhed X 

     ADRaU Navngiven vej X X X X 

ADRaU Navngiven vej by Postnummer-

inddeling 

X 

ADRaU Navngiven vej by Supplerende 

bynavn 

X 

ADRaU Navngiven vej by Kommune-

kode 

X 

ADRaU Navngiven vej by Navngiven 

kommunedel 

X 

ADRaU Navngiven vej by Husnummer X 

     ADRaU Navngiven kommunedel X X X X 

ADRaU Navngiven kommunedel a by 

navngiven vej 

X 

ADRaU Navngiven kommunedel by 

Kommunekode 

X 

ADRaU Hent adresser (til CPR)   X Mangler 

ADRaU Hent Aktuel kommunedel af 

navngiven vej (til CPR) 

  X Mangler 

ADRaU Hent postnummer X X X Mangler 

ADRaU Hent reserveret vejnavn  X  Mangler 

ADRaU Hent Supplerende bynavn  X X X Mangler 

ADRaU WFS services – samlet 6 styk X    

ADRaU WMS services – samlet 2 styk X    

ADRaU Rest services – samlet 76 styk X    

ADRaU Download services – samlet 9 

styk 

X    

Der er for det meste god overensstemmelse omkring services mellem målarkitektur, løsnings-

arkitektur, forretningsmæssige beskrivelser og DLS beskrivelser. I DLS er der anvendt en meget 

finkornet granularitet med en metode for hvert søgekriterie. 

Navngivningen af udstillingsservices er nu tilpasset begreber i udstillingsmodellen, hvilket har 

løftet kvaliteten væsentligt. 

I DLS mangler de to væsentlige servicemetoder til brug for CPR. Derudover mangler der tre 

metoder – ”Hent postnummer”, ”Hent Reserveret vejnavn” og ”Hent supplerende bynavn” -  

som helt eller delvist er medtaget i målarkitektur, løsningsarkitektur og de forretningsmæssige 

beskrivelser. 
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I målarkitekturen er desuden angivet (forslag til) en ikke mulige WFS, WMS, Rest og Download 

services, som ikke medtaget i DLS. De ligger ikke på kritisk vej (DL4), hvorfor denne mangel p.t. 

formentlig er af mindre betydning. 

6.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

EJDaH Adresse X X X X 

EJDaH Adresse/Enhed X 

EJDaH Adgangspunkt X 

EJDaH Husnummer X X X X 

EJDaH Husnummer/Supplerende by-

navn 

X 

EJDaH Navngiven vej X X X X 

EJDaH Postnummer X X X  

EJDaH Navngiven 

vej/Postnummerinddeling 

   X 

EJDaH Supplerende bynavn   X  

EJDaH Navngiven vej/Supplerende 

bynavn 

   X 

EJDaH Kommunedel af navngiven vej 

(”Navngiven kommunedel”) 

X X X X 

De fleste af dei målarkitekturen beskrevne hændelsesbeskeder indgår også i DLS – nogle med 

en mere detaljeret granularitet. 

Men der er to problemområder, som skal afklares: 

• Målarkitekturen indeholder en hændelsesbesked ”Postnummer”, som ikke er med i 

DLS leverancen.  

Til gengæld er der i DLS en hændelsesbesked ”Navngiven Vej/Postnummerinddeling”, 

som ikke findes i Målarkitekturen. 

Er disse to hændelsesbeskeder den samme – blot med forskellig navngivning, eller 

mangler der en væsentlig hændelsesbesked i de indleverede DLS? 

• Målarkitekturen indeholder en hændelsesbesked ”Supplerende bynavn”, som ikke er 

med i DLS leverancen.  

il gengæld er der i DLS en hændelsesbesked ”Navngiven Vej/Supplerende bynavn”, 

som ikke findes i Målarkitekturen. 

Er disse to hændelsesbeskeder den samme – blot med forskellig navngivning, eller 

mangler der en væsentlig hændelsesbesked i de indleverede DLS? 
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7. DAGI 

7.1 Udstillingsmodel 

Modellen er en detaljering af målarkitekturen og hænger fint sammen med denne. 

7.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRuD WFS - Single 

X 

n/a 

X 

X 

ADRuD WFS - SingleHist X 

ADRuD WFS - Multi X 

ADRuD WFS - MultiHist  

ADRuD WMS X X X 

ADRuD Rest Adresser uden for DAGI) X X X 

ADRuD Fildownload X X  

Der leveres de services/metoder, som der var aftalt ift. kritisk vej (DL4). ”WFS – MultiHist” og 

”Fildownload” leveres først i en senere leverance. 

7.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Afstemningsområde  

n/a 

X X 

Danmark  X X 

Kommuneinddeling  X X 

Landsdel  X X 

Meningshedsrådsafstemningsområde  X X 

Opstillingskreds  X X 

Politikreds  X X 

Postnummerinddeling  X X 

Regionsinddeling  X X 

Retskreds  X X 

Samlepostnummer  X X 

Sogneinddeling  X X 

Storkreds  X X 

SupplerendeBynavn  X X 

Valglandsdel  X X 

Der er ikke beskrevet hændelser i målarkitekturen. Der er fin overensstemmelse mellem den 

forretningsmæssige beskrivelse og DLS. 
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8. Danske Stednavne 

8.1 Udstillingsmodel 

Modellen er en detaljering af målarkitekturen og hænger fint sammen med denne. 

8.2 Udstillingsservices 

Udstillingsservice Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

ADRuS Navngivne steder X 

n/a 

  

ADRuS Navngivet sted: Behandlede X X X 

ADRuS Navngivet sted: Ubehandlede X X X 

ADRuS Download X X  

Servicemetode ”Navngivne steder” findes ikke i DLS specifikationen. Sandsynligvis er denne 

erstattet af hhv. ”Navngivet sted Behandlede” og ”Navngivet sted Ubehandlede”. Dette skal 

verificeres. 

”Download” service mangler i DLS. Den ligger ikke på kritisk vej (DL4), hvorfor denne mangel 

p.t. formentlig er af mindre betydning. 

8.3 Hændelsesbeskeder 

Hændelsesbeskeder Mål- 

arkitektur 

Løsnings- 

arkitektur 

Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Stednavne beskedtyper  

(nævnt 59 styk – 4 med i DLS) 

 

n/a 

X  

Bebyggelse  X X 

Bygning  X X 

Sø  X X 

Seværdighed  X X 

Der er i de forretningsmæssige beskrivelser nævnt 59 forskellige hændelsesbeskeder, hvoraf 

kun 4 er medtaget i DLS beskrivelsen. 

Der ligger næppe på kritisk vej (DL4), men det bør afklares, hvorfor det er disse 4, der medta-

ges nu, hhv. hvornår resten forventes udstillet. 
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9. Andre register systemer 

9.1 CPR 

Udstillingsservice og Hændelser Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Service: Hent Person stamoplysninger X X 

Hændelse: CPR-hændelse X X 

CPR har beskrevet de den services og den hændelsesbesked, som der er behov for i GD1/GD2. 

Servicen har er baseret på datanære hændelser, og kan dom følge heraf ikke levere de forret-

ningsmæssige hændelser, som der var ønsket fra Ejerfortegnelsen. Den specificerede hændel-

se dækker dog lang det meste af behovet, hvorfor dette anses for ok i relation til kritisk vej 

(DL4). 

9.2 CVR 

Udstillingsservice og Hændelser Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

Service: Hent Virksomhed X X 

Service: Hent Produktionsenhed X X 

Hændelse: Virksomhed ophørt  X 

Hændelse: Produktionsenhed ophørt  X 

Hændelse: Skift i virksomhedsform  X 

Hændelse: Virksomhed ændret  (X) 

Hændelse: Produktionsenhed ændret  (X) 

Hændelse: Abonnement på specifik Virksomhed  (X) 

Hændelse: Abonnement på specifik Virksomhed  (X) 

CVR har beskrevet de to services, som der er behov for i GD1/GD2. Disse er sammen med tre 

hændelsesbeskeder på kritisk vej (DL4) afleveres i en DLS beskrivelse. 

Der udestår fire ikke-datanære hændelser, men da disse ikke er på kritisk vej er det af mindre 

betydning p.t. 
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9.3 GeoDanmark 

Udstillingsservice Forretnings 

beskrivelse 

DLS 

beskrivelse 

WFS Service: GeoDanmark_HIST_GML3_1_1  X 

WFS Service: GeoDanmark_GML3SFP_1_1  X 

Hændelse: Begravelsesområde  X 

Hændelse: Bygning  X 

Hændelse: Bygværk  X 

Hændelse: Havn  X 

Hændelse: Jernbane  X 

Hændelse: Kyst  X 

Hændelse: Togstation  X 

Hændelse: Startbane  X 

Hændelse: Sø  X 

Hændelse: TekniskAreal  X 

Hændelse: Telemast  X 

Hændelse: Vandløbsmidte  X 

Hændelse: Vejmidte  X 

Validiteten af ovennævnte er noget usikker. Det indleverede bilag 19 til DLS synes at indeholde 

en kopieringsfejl fra ”Danske Stednavne”. 
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10. Indledning 

10.1 Dokumentets indhold 

Dette bilag dokumenterer resultatet af kvalitetssikringen af DLS input - og output parametre  i 

relation til sammenhæng med datamodel, historik og udgangspunktet: de forretningsmæssige 

specifikationer. 

10.2 Kvalitetsparametre 

Alle fremsendte udstillingsservices er blevet evalueret efter nedenstående list af kriterier. 

 

Kontrol  
Sammenhæng mellem input attributter 
forretning-DLS 

 

Sammenhæng mellem output attributter 
forretning-DLS 

 

Sammenhæng mellem input – og output 
attributter og datamodel 

 

Historik  

Sikkerhed  

Fuldstændighed. Findes der udstillingsmodel 
til at objekter i datamodellen 

 

10.2.1 Klassifikation 

For hver observation er der tilføjet klassifikation af de enkelte observationer: 

1. Highest  

2. High  

3. Middle 

4. Low  

5. Lowest 
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10.3 Observationer 

10.3.1 Overblik 

 
  

De to grafer viser fordelingen af observationer på register og efter klassifikation 

 

 

10.3.2 Observationer 

Den følgende tabel lister samtlige observationer 

 
Compo-
nent/s 

Key Summary Prio-
rity 

Reso-
lution 

Description 

MU DLS-7 Historik i services Low Unre-

solved 

I udstillingsservices gives mulighed for at 

angive perioder i relation til virkning og 

regi-strering, mens det i andre registre er 

et virkningstidspunkt og/eller registrerings-

tids-punkt der angives 

MU DLS-8 Manglede virkningFra parame-

ter 

Low Unre-

solved 

Overvej om service ”EJDmABygningPaa-

FremmedGrundOpdater” skal kunne kal-

des med en ”virkningFra” som input para-

meter 

BBR DLS-9 Umatrikuleret areal High

est 

Unre-

solved 

Udstillingsmodellen indeholder et ekstern 

begreb fra Matriklen (”Umatrikuleret 

areal”) samt relationer til dette, selvom 

begrebet ikke findes som en del af Matrik-

lens udstillingsmodel. 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 38 af 66 - 

 

 

 

BBR DLS-

13 

Forældet begreb Hovedejer Low Unre-

solved 

Der anvendes termen ”Hovedejer”, hvilket 

er et forældet begreb. Det hedder i de nye 

udstillingsmodeller ”Primær ejer”. 

BBR DLS-

17 

Output er udelukkende BBR 

objekter 

Me-

dium 

Unre-

solved 

”TilknytningAdgangspunkt” og ”Tilknyt-

Adresse”.  

Output i servicen er udelukkende BBR 

objekter. Hvad med oplysninger fra Matrik-

len, Ejendomsbeliggenhed, Ejerfortegnel-

sen mv.? 

DAR DLS-

20 

Manglende udstillingsservice Me-

dium 

Unre-

solved 

Omkring udstillingsservices mangler der en 

del services. Fx er der ikke en beskrivelse 

af ”Hent adresser til ejendom” og den 

aftalte service til brug for CPR. 

MU DLS-

22 

EJDmU_Hentejendom findes 

ikke DLS 

High Unre-

solved 

MU mangler EJDmU Hent ejendom i DLS 

MU DLS-

23 

EJDm_Søg_ejendom mangler i 

DLS 

High Unre-

solved 

MU mangler EJDm_Søg_ejendom mangler 

i DLS 

MU DLS-

24 

EJDmU_Lodflade mangler i 

DLS 

High Unre-

solved 

MU mangler EJDmU_Lodflade i DLS 

MU DLS-

25 

EJDmU Kort mangler i DLS High Unre-

solved 

MU mangler EJDmU_Kort i DLS 

BEA DLS-

26 

EJDmU Beliggenhedsadresse 

mangler i DLS 

High Unre-

solved 

BEA mangler EJDmU Beliggenhedsadresse i 

DLS 

BEA DLS-

27 

EJ-

DmU_Administrativt_ansvarlig

_kommune mangler i DLS 

Me-

dium 

Unre-

solved 

BEA mangler EJ-

DmU_Administrativt_ansvarlig_kommune i 

DLS 

EF DLS-

28 

EJ-

DeU_Ejerskab_til_ejendom_m

ed_stamoplysninger i DLS 

High Unre-

solved 

Ejerfortegnelsen mangler EJ-

DeU_Ejerskab_til_ejendom_med_stamopl

ysninger i DLS 

EF DLS-

29 

EJ-

DeU_Ejendomsadministrator_

med_stamoplysninger mang-

ler i DLS 

High Unre-

solved 

Ejerfortegnelsen mangler EJ-

DeU_Ejendomsadministrator_med_stamo

plysninger i DLS 

DAR DLS-

30 

ADRaU_Hent_postnummer High Unre-

solved 

DAR mangler ADRaU Hent postnummer i 

DLS 

DAR DLS-

31 

ADRaU_Hent_reserveret_vejn

avn_mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_reserveret_vejnavn i DLS 

DAR DLS-

32 

ADRaU_Hent_Supplerende_by

navn mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_Supplerende_bynavn i DLS 

DAR DLS-

33 

ADRaU_Hent_adresser_til_CP

R mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_adresser_til_CPR i DLS 
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DAR DLS-

34 

ADRaU_Hent_Aktuel_kommu

nedel_af_navngiven_vej 

mangler 

High Unre-

solved 

DAR mangler 

ADRaU_Hent_Aktuel_kommunedel_af_nav

ngiven_vej i DLS 

DAR DLS-

35 

ADRuD WFS - MultiHist mang-

ler 

High Unre-

solved 

DAGI mangler ADRuD WFS - MultiHist i DLS 

DAGI DLS-

36 

ADRuD Fildownload mangler High Unre-

solved 

DAGI mangler ADRuD Fildownload i DLS 

DS DLS-

37 

ADRuS_Navngivne_steder_ma

ngler 

High Unre-

solved 

DS mangler 

ADRuS_Navngivne_steder_mangler i for-

retningsbeskrivelserne og i DLS 

MU DLS-

38 

Bilag 19 manger beskrivelse af 

tjenester 

Me-

dium 

Unre-

solved 

Bilag 19 mangler beskrivelse af tjenester - 

der står: leveres senere i kommentarfeltet 

MU DLS-

39 

Den sammensatte service 

EjDmUEjendomHent mangler 

Me-

dium 

Unre-

solved 

MU mangler Den sammensatte service 

EjDmUEjendomHent mangler i DLS 

EF DLS-

40 

Bilag 19 mangler Me-

dium 

Unre-

solved 

Bilag 19 mangler beskrivelse af tjenester - 

der står: leveres senere i kommentarfeltet 

EF DLS-

41 

GD1eUrestHandelsoplysninger

Hent mangler i DLS 

High Unre-

solved 

EF mangler 

GD1eUrestHandelsoplysningerHent i DLS 

EF DLS-

42 

GD1eUrestEjerSkifteHent 

mangler i DLS 

Me-

dium 

Unre-

solved 

EF mangler GD1eUrestEjerSkifteHent i DLS 

EF DLS-

43 

Sammenstillede service 

GD1eUrestPersonEllerVirksom

hedsoplysningerHent mangler 

i DLS 

High Unre-

solved 

EF mangler 

GD1eUrestPersonEllerVirksomhedsoplysni

ngerHent i DLS 

EF DLS-

44 

Sammenstillede service 

GD1eUrestEjerskabMedStamo

plysningerHent mangler i DlS 

High Unre-

solved 

EF mangler 

GD1eUrestEjerskabMedStamoplysningerH

ent i DLS 

EF DLS-

45 

Sammenstillede service 

GD1eUrestEjedomsadministra

torHent mangler i DLS 

High Unre-

solved 

EF sammenstillede service 

GD1eUrestEjedomsadministratorHent 

mangler i DLS 

EF DLS-

46 

GD1eUrestPersonVirksomheds

AdministratorHent 

Me-

dium 

Unre-

solved 

GD1eUrestPersonVirksomhedsAdministrat

orHent er specificeret i forretningsbeskri-

velser både som udstillingsservice og som 

samstilled servcie 

DAR DLS-

47 

"persistering" af visse nøgle-

attributter 

High Unre-

solved 

Det handler om DAR's "persistering" af 

visse nøgle-attributter fra DAGI, matriklen 

og BBR, fx. sognekode, sognenavn, matri-

kelnummer, BFE-nummer mv. Det vil så 

vidt jeg ved ikke påvirke udstillingsmodel-

len, men der skal nok tilføjes i DLS'en. 
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EF DLS-

48 

Status beskrivelse Low Unre-

solved 

Jeg kunne ikke finde beskrivelse af status, 

undtagen i json:  

"gældende","tilbagerullet","historisk" 

DAR DLS-

49 

ADRaUFeatureHusnummer-

Hent 

High Unre-

solved 

Det var ikke muligt at finde obligatoriske 

input parametre:  

* Adgangspunkt UUID  

* Vejpunkt UUID  

* Bygning UUID  

* Jordstykke UUID  

* BestemtFastEjendom UUID  

* Bygning UUID  

* Teknisk anlæg UUID 

DAR, EF DLS-

50 

Type for registrering- og virk-

ningstid er forskellig 

High Unre-

solved 

I EFJ bruges  

"virkningFra":{  

"title":"virkningFra",  

"descripti-

on":"EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_

D3404DC85449",  

"type":"integer",  

"format":"utc-millisec"  

},  

mens i DAR bruges  

"virkningFra": {  

"description": 

"EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BF

F90C00C5",  

"type": "string",  

"format": "date-time"  

}, 
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DAR DLS-

51 

ADRaUFeatureHusnummer-

Hent mismatch mellem DLS og 

beskrivelse 

Me-

dium 

Unre-

solved 

ADRaUFeatureHusnummerHent mismatch 

mellem DLS og beskrivelse  

DLS  

* husnummer  

* husnummer/byBygning  

* husnummer/byTekniskAnlæg  

* husnummer/byGrund  

* husnummer/byNavngivenVej  

* husnummer/byAdresse  

* husnummer/byPostnummerinddeling  

* husnummer/byAfstemningsområde  

* husnummer/bySupplerendeBynavn  

* husnummer/bySogneinddeling  

* husnummer/byKommuneinddeling  

* husnum-

mer/byMenighedsrådsafstemningsområde  

* husnummer/byJordstykke  

Forretningsbeskrivelsen  

* Beskrivelse  

* Adgangspunkt  

* Vejpunkt  

* Bygning  

* Jordstykke  

* BestemtFastEjendom  

* Bygning  

* Teknisk Anlæg 
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MU DLS-

52 

MatrikulaerSag: Tjeneste logik 

passer ikke med input para-

metre 

High Unre-

solved 

I DLS er der angivet  

SELECT * FROM Matrikulaersag WHERE id 

= @SagsId  

SELECT * FROM Matrikulaersag WHERE 

MatrikelmyndighedensJournalnr = 

@Journalnr  

Men der er følgende parametre i DLS  

* SagsId  

* Journalnr  

* SagsKategori  

* Kommunenavn  

* SagsOperation  

* RekvirentRef  

* Registreringstid  

* Virkningstid  

* Status  

Og i beskrivelsen findes følgende  

o SagsID  

o KMS-Journalnummer  

o Sagskategori  

o Sagsoperation  

o RekvirentRef  

o Status 

MU DLS-

53 

EJDmUMatrikulærSagHent: 

Mismatch mellem forretning 

og DLS 

Me-

dium 

Unre-

solved 

Sagsoperation er er den forretningsmæssi-

ge beskrivelse men ikke i DLS 

MU DLS-

54 

Der kun mulighed for at speci-

ficere Registreringstid eller 

Virkningstid 

High Unre-

solved 

I EJDmUMatrikulærSagHent (DLS) er der 

kun mulighed for at specificere et tids-

punkt for virkning og/eller registreringstid:  

* SFEId  

* SFEBFEnr  

* Ejerlavskode  

* Matrikelnr  

* SagsId  

* Point  

* Registreringstid  

* Virkningstid  

* Status  



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 43 af 66 - 

 

 

 

MU DLS-

55 

BygningPaaFremmedGrund 

Ufuldstændig tjeneste specifi-

kation 

Me-

dium 

Unre-

solved 

BygningPaaFremmedGrund har følgende 

ufuldstændige tjeneste specifikation:  

*SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom sfe 

... WHERE sfe.Id = @SFEId*  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund WHERE BFENummer = @BPFGBFEnr  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom sfe 

WHERE @Point WITHIN sfe.geometri  

MU DLS-

56 

Samletfastejendom: Registre-

ringstid er ikke med som input 

parameter 

High Unre-

solved 

EJDmUSamletfastejendom-

Hent/Samletfastejendom: Registreringstid 

er ikke med som input parameter 

MU DLS-

57 

BygningPaaFremmedGrund: 

Tjeneste syntaksen 

Me-

dium 

Unre-

solved 

*BygningPaaFremmedGrund*  

Sqlquery syntaksen er ikke helt normal:  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom sfe 

... WHERE sfe.Id = @SFEId  

Normalt vil det være  

SELECT * FROM BygningPaaFremmed-

Grund INNER JOIN SamletFastEjendom ON 

sfe.Id = @SFEId  

 

Faktisk forstår jeg ikke denne query 
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MU DLS-

58 

BestemtFastEjendom: Tjene-

stelogik 

Me-

dium 

Unre-

solved 

Det er ikke ren SQL her:  

 

SELECT * FROM SamletFastEjen-

dom|Ejerlejlghed|BygningPaaFremmedGr

und WHERE Id = @Id (brugeren har et id, 

men ved ikke om der er tale om en SFE, 

BPFG eller EL.  

SELECT * FROM SamletFastEjen-

dom|Ejerlejlghed|BygningPaaFremmedGr

und WHERE BFEnummer = @BFEnr (bruge-

ren har et BFEnummer, men ved ikke om 

der er tale om en SFE, BPFG eller EL.  

MU DLS-

59 

Matrikelkommune: Typeangi-

velse for kommunekode 

Low Unre-

solved 

Kommunekode er både angive som "inte-

ger" og som "string". Måske OK 
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BBR DLS-

60 

bbrSag/byTekniskAnlaeg 

reducering af tjenester 

High Unre-

solved 

Der kunne være en udstillingsservice for 

bbrSag som dækker samtlige varianter, 

idet varianter returnerer det samme sæt 

data:  

{{bbrSag  

======  

SELECT BBRSag.*, BBRSagBrugsen-

hed.enhed, BBRSagBygning.bygning, BBR-

SagEnhed.enhed, BBRSagEtage.etage, 

BBRSagFordelingsareal.fordelingsareal, 

BBRSagGrund.grund, BBRSagOp-

gang.opgang, BBRSagRum.rum, 

BBRSagTekniskAnlæg.tekniskAnlæg FROM 

BBRSag  

LEFT JOIN BBRSagBrugsenhed ON BBRSag-

Brugsenhed.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagBygning ON BBRSagByg-

ning.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagEnhed ON BBRSagEn-

hed.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagEtage ON BBRSagEta-

ge.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagFordelingsareal ON 

BBRSagFordelingsareal.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagGrund ON BBRSag-

Grund.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagOpgang ON BBRSagOp-

gang.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagRum ON 

BBRSagRum.bbrsag = BBRSag.id,  

LEFT JOIN BBRSagTekniskAnlæg ON 

BBRSagTekniskAnlæg.bbrsag = BBRSag.id  

WHERE (pId = NULL OR BBRSag.id = pId)  

AND (pVirkningFra = NULL OR BBR-

Sag.virkningTil = NULL OR pVirkningFra <= 

BBRSag.virkningTil)  

AND (pVirkningTil = NULL OR BBR-

Sag.virkningFra = NULL OR pVirkningTil >= 

BBRSag.virkningFra)  

AND (pVirkningsaktør = NULL OR BBR-

Sag.virkningsaktør = pVirkningsaktør)  

AND (pRegistreringFra = NULL OR BBR-

Sag.registreringTil = NULL OR pRegistre-

ringFra <= BBRSag.registreringTil)  

AND (pRegistreringTil = NULL OR BBR-

Sag.registreringFra = NULL OR pRegistre-

ringTil >= BBRSag.registreringFra)  

AND (pRegistreringsaktør = NULL OR BBR-

Sag.registreringsaktør = pRegistreringsak-

tør)  

AND (pStatus = NULL OR BBRSag.status = 

pStatus)  

AND (pForretningsproces = NULL OR BBR-

Sag.forretningsproces = pForretningspro-

ces)  

AND (pForretningsområde = NULL OR 

BBRSag.forretningsområde = pForret-

ningsområde)  

AND (pForretningshændelse = NULL OR 

BBRSag.forretningshændelse = pForret-

ningshændelse)  

 

bbrSag/byTekniskAnlaeg  

======================  

SELECT BBRSag.*, BBRSagBrugsen-

hed.enhed, BBRSagBygning.bygning, BBR-

SagEnhed.enhed, BBRSagEtage.etage, 

BBRSagFordelingsareal.fordelingsareal, 

BBRSagGrund.grund, BBRSagOp-
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GeoDan

mark 

DLS-

61 

GeoDanmark_GML3SFP_1_1 Low Unre-

solved 

For udforstående kan denne udstillingsser-

vice være svær at forstå - det kunne være 

nyttigt om DLS også kunne bære en beskri-

velse af tjenesterne 

 

  



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 47 af 66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetssikring af DLS leverancer 

Afrapportering 15. oktober 2015 

Bilag A3: Indhold i hændelsesbeskeder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version: 1.0 

Status: Afsluttet 

Oprettet: 14-10-2015 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 48 af 66 - 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

1. INDLEDNING 49 

1.1 DOKUMENTETS INDHOLD 49 

1.2 KVALITETSPARAMETRE 49 

1.2.1 Evalueringsforudsætning 49 

2. DAGI 50 

2.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 50 

2.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 50 

3. EJENDOMSBELIGGENHED 51 

3.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 51 

3.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 51 

4. MATRIKLENS UDVIDELSE 53 

4.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 53 

4.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 53 

5. EJERFORTEGNELSEN 55 

5.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 55 

5.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 55 

6. DANSKE STEDNAVNE 57 

6.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 57 

6.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 57 

7. CVR (VIRKSOMHED) 59 

7.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 59 

7.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 59 

8. CPR (PERSON) 60 

8.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 60 

8.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 60 

9. GEODANMARK 61 

9.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 61 
9.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 61 

10. BBR 62 

10.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 62 

10.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 62 

11. DAR 64 

11.1 EVALUERING AF HÆNDELSER 64 

11.1.1 Adresse, husnummer, NavngivenVejKommunedel, Navngivenvej 64 

11.1.2 SupplerendeBynavn, Postnummerinddeling 64 

11.2 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 65 

 



GD1/GD2 - Kvalitetssikring af DLS leverancer - Afrapportering 14. oktober 2015 

Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011 - 2015 

 

 

 
 - 49 af 66 - 

 

 

 

11. Indledning 

11.1 Dokumentets indhold 

Dette bilag dokumenterer resultatet af kvalitetssikringen af hændelsesbeskeder i relation til 

indhold, filtreringer mv. Samt om DLS specifikationerne modsvarer de forretningsmæssige 

specifikationer. 

11.2 Kvalitetsparametre 

Alle hændelsesbeskederne er blevet evalueret efter nedenstående skabelon, med en afslut-

tende bemærkning om hvilke tiltag, der bør foretages, inden den endelige aflevering. Hoved-

konklusionerne fra afsnittene med de afsluttende bemærkninger, er gengivet i dette bilags 

hoveddokument. 

 

Kontrol Resultat 
Objekttype  

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

 

Sikkerhedsklassifikation  

  

Filtrering via ”objekthandling”  

Filtrering via ”tværgående proces”  

Filtrering via ”opgaveemne”  

Filtrering via ”Status”  

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

 

Da hændelsesbeskederne pr. registerprojekt er meget enslydende er evaluering, så vidt det 

har været muligt, foretaget fælles for alle registerprojektets hændelsesbeskeder. 

11.2.1 Evalueringsforudsætning 

I alle evalueringerne af hændelsesbeskederne, antages det at DLS syntaksen ”Load(objektid)”, i 

Beskeddata/payload IKKE betyder at hele dataobjektet vedlægges hændelsesbeskeden. 
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12. DAGI 

12.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype Create, Update, Delete for følgende: 

• Afstemningsområde 

• Danmark 

• Kommuneinddeling 

• Landsdel 

• Menighedsrådsafstemningsområde 

• Opstillingskreds 

• Politikreds 

• Postnummerinddeling 

• Regionsinddeling 

• Retskreds 

• Samlepostnummer 

• Sogneinddeling 

• Storkreds 

• SupplerendeBynavn 

• Valglandsdel 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja, dog er å = aa i DLS 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Kun for ”Update”, hvor der er angivet et værd-

isæt, svarende til den forretningsmæssige spe-

cifikation. 

For ”Create” og ”Delete”, angives blot disse 

værdier. 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningshændelse (ukendt værdisæt, både i 

den forretningsmæssige beskrivelse og i DLS) 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Ja 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

12.2 Afsluttende bemærkninger 

Udfaldsrummet for ”forretningshændelse” skal tilføjes den forretningsmæssige beskrivelse. 

Derudover er der ingen bemærkninger. 
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13. Ejendomsbeliggenhed 

13.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Ejendomsbeliggenhed 

2: Beliggenhedsbetegnelse 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Angivet værdisæt i den forretningsmæssige 

beskrivelse, dog ikke angivet en feltliste i DLS 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsbeskrivelse: 
Forretningshændelse: adresseændring / 

ejendomsforandring / ejerhenvendelse 

DLS:  
Fast værdi: 

1: ”Forandring af ejendomsbeliggenhed”  

2: ”Forandring af beliggenhedsbetegnelse” 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Ja, dog mangler der en afklaring ifølge note i 

DLS 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Ja, forretningsproces – ifølge forretningsbe-

skrivelse, fremgår ikke af DLS  

 

13.2 Afsluttende bemærkninger 

Der er en note i DLS’en, i forbindelse med ”objekthandling”: 

”Der er i feltlisten MatrikelKommune fra Matriklen. Det er uklart om der kan angives felter fra 

andre udstillingsmodeller.”, dette gør det usikkert om feltlisten, der ikke er defineret, er lig de 

objekthandlinger, der er defineret i den forretningsmæssige beskrivelse: 

• Associeringsrolleadresse ændret 

• AdresseManueltAngivet ændret 

• Associeringsrollekommuneinddeling ændret 

• KommuneManueltAngivet ændret 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal tilføjes DLS. 

”Objekthandling” i DLS og den forretningsmæssige beskrivelse skal være enslydende. 

 

”Tværgående proces” har tre værdier ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, men er en 

fast værdi i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge dokumenter. 
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Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 
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14. Matriklens Udvidelse 

14.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Ejerlejlighed 

2: Samletfastejendom 

3: Jordstykke 

4: Bygning på fremmed grund 

5: Sagskategori 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

1-4: Ja, dog er å = aa i DLS 

5: I DLS kaldes denne MatrikulaerSag 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Angivet værdisæt i den forretningsmæssige 

beskrivelse, dog ikke angivet en feltliste i DLS 

Filtrering via ”tværgående proces” 1: Forretningshændelse 

2, 3, 4, 5: Forretningshændelse angivet i DLS, 

mens ”tværgående proces” ikke er anvendt i 

den forretningsmæssige beskrivelse 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 3, 5: Ja, dog mangler der en afklaring ifølge 

note i DLS 

2: Ja 

4: Ja (undtagen BPFG på søterritoriet), dog 

mangler der en afklaring ifølge note i DLS 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

1, 3, 4: SagsId – ifølge forretningsbeskrivelse, 

fremgår ikke af DLS 

2: SagsId, SFERegistreringstype – ifølge for-

retningsbeskrivelse, fremgår ikke af DLS 

5: SagsTitel, RekvirentRef – ifølge forret-

ningsbeskrivelse, fremgår ikke af DLS 

 

14.2 Afsluttende bemærkninger 

Navngivningen af objekttyperne skal være korrekt og enslydende: Sagskategori eller Matriku-

laerSag. Det dokument, der er forkert, skal rettes. 

 

Udfaldsrummet for ”feltliste” skal angives i DLS, eventuelt som reference til forretningsbeskri-

velsen. Forretningsbeskrivelsen og DLS skal være enslydende. 

 

Forretningsbeskrivelserne bør opdateres til at afspejle DLS med forretningshændelse i ”tvær-

gående proces” 
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Det er uklart hvad den manglende afklaring til ”Stedbestemmelse” betyder – vil der uanset 

hvad, være en stedbestemmelse, eller er der risiko får at den helt udgår? 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, skal der medsendes yderligere data. Dette er ikke 

afspejlet i DLS, hverken som relaterede objekter eller beskeddata. Den korrekte fortolkning 

skal afspejles i begge dokumenter. 
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15. Ejerfortegnelsen 

15.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Ejerskifte 

2: Ejerskab 

3: PersonEllerVirksomhedsoplysning 

4: Ejendomsadministrator 

5: PersonEllerVirksomhedsadministrator 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Navngivning ok, mindre uoverensstemmelser 

med (Create, Update, Delete) for Ejerskifte og  

PersonEllerVirksomhedsoplysning  

Sikkerhedsklassifikation 1, 2, 4, 5: 

2. Fortrolige personoplysninger (persondata-

lovens §6) eller Fortrolige forretningsdata. 

3: 

1. Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (ukendt værdisæt) 

DLS: feltliste (angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (ukendt værdisæt både i 

forretningsmæssig beskrivelse og DLS) 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 2, 4: 

BFE-nr ifølge den forretningsmæssige beskri-

velse, dette fremgår ikke af DLS 

3, 5: 

Nej 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for alle 5 

objekttyper. 

 

15.2 Afsluttende bemærkninger 

Der er en mindre uoverensstemmelse mellem den forretningsmæssige beskrivelse og DLS, 

hvad angår hvilke hændelsesbeskeder, der dannes. I DLS dannes der (Create, Update, Delete) 

hændelsesbeskeder for alle objekttyper, men i den forretningsmæssige beskrivelse fremgår 

Ejerskifte kun som (Create) og PersonEllerVirksomhedsoplysning kun som (Update, Delete). 

Dette bør rettes ved lejlighed. 
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For Ejendomsadministrator er der en note til ”objekthandling”: 

Vi har desuden brug for at kunne give angive oplysninger, der gør det muligt for anvenderne at 

filtrere på den kommune, som ejendommen er beliggende i. Denne information findes i Belig-

genhedsregistret. 

Dette hører vel til under ”Stedbestemmelse”? – selvom det ikke løser problemet at flytte no-

ten. 

 

Der mangler et udfaldsrum for ”forretningshændelse” i den forretningsmæssige beskrivelse, 

dette skal tilføjes, således at ”objekthandling” er enslydende beskrevet i både DLS og den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

I både DLS og den forretningsmæssige beskrivelse, mangler der et udfaldsrum for forretnings-

proces, anvendt i ”tværgående proces”. Dette skal tilføjes. 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse, angives der stedbestemmelse for Ejerskifte, Ejer-

skab og Ejendomsadministrator, dette fremgår ikke af DLS. Der er dog føromtalte note for 

Ejendomsadministrator. DLS skal opdateres med stedbestemmelse. 
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16. Danske Stednavne 

16.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Bebyggelse 

2: Bygning 

3: Seværdighed 

4: Sø 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja, bortset fra at ø = oe i DLS. 

Derudover er der defineret en lang række 

ekstra hændelsesbeskeder i DLS. 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Oprettelse/opdatering ifølge den forret-

ningsmæssige beskrivelse, mens DLS anven-

der en feltliste (de er angivet) til Update og 

ellers anvender Create/Delete. 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Fremgår ikke af den forretningsmæssige be-

skrivelse, men er angivet som geometri i DLS 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

16.2 Afsluttende bemærkninger 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse: 

AndenTopografiPunkt, AndenTopografiFlade, Farvand, Friluftsbad, FærgeruteLinje, Færgerute-

Punkt, Havnebassin, Landskabsform, Naturareal, Navigationsanlæg, Restriktionsareal, Ubear-

bejdetNavnPunkt, UbearbejdetNavnLinje, UbearbejdetNavnFlade, UrentFarvand, Fortidsmin-

de, Jernbane, Rute, Standsningssted, Terrænkontur, Vandløb, Vej, Begravelsesplads, Idrætsan-

læg, Lufthavn, Campingplads. 

Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

For de objekttyper, der er en forretningsmæssig beskrivelse af, fremgår der kun (Create, Up-

date), mens der i DLS også fremgå (Delete). Dette burde rettes ved lejlighed. 

 

Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at afspejle udfaldsrummet i objekthand-

ling, som defineret i DLS og tilhørende feltliste. 
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Den forretningsmæssige beskrivelse skal opdateres til at angive ”Stedbestemmelse” i overens-

stemmelse med DLS angivelsen af geometri. 
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17. CVR (Virksomhed) 

17.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype CVREnhed (Create, Update) 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

n/a, der eksisterer ikke en forretningsmæssig 

beskrivelse 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Feltliste (angivet) – er dog indholdsfelter og 

ikke så meget filtreringsfelter, burde nok 

have været defineret som payload (hvilket 

det måske er, da xsd mangler til payload) 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” Anvendes ikke 

Filtrering via ”Status” Anvendes ikke 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Anvendes ikke 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Ja (xsd ikke vedlagt, så omfang ukendt) 

 

17.2 Afsluttende bemærkninger 

Umiddelbart lader der til at være meget begrænset filtreringsmuligheder, men uden en uddy-

bende forklaring til den angivne feltliste og adgang til den xsd, der definerer payload, kan der 

ikke foretages en endelig evaluering. 

Det anbefales at hændelsesspecifikationen opdateres, med en lettere forståelig angivelse af 

objekthandling samt at xsd til payload vedlægges. 
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18. CPR (Person) 

18.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype CprHaendelse 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Sikkerhedsklassifikation 3. Følsomme personoplysninger (persondata-

lovens §7 og §8) eller Følsomme forretnings-

data. 

  

Filtrering via ”objekthandling” En-mange forretningshændelse, dog fremgår 

det ikke af DLS, at det er en en-mange liste. 

Listen er angivet i både den forretningsmæs-

sige beskrivelse og som feltliste i DLS. 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Kommunekode 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

18.2 Afsluttende bemærkninger 

Det skal synliggøres i DLS, at feltlisten til objekthandling er en en-mange liste, dvs. ikke en 

enumeration. 
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19. GeoDanmark 

19.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype • Vindmoelle 

• Vejmidte 

• Vandloebsmidte 

• Togstation 

• Telemast 

• TekniskAreal 

• Startbane 

• Soe 

• Kyst 

• Jernbane 

• Havn 

• Bygvaerk 

• Bygning 

• Begravelsesomraade 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

n/a, der eksisterer ikke en forretningsmæssig 

beskrivelse 

Sikkerhedsklassifikation 1. Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Create, Delete 

Feltliste for Update (ikke defineret) 

Filtrering via ”tværgående proces” Anvendes ikke 

Filtrering via ”opgaveemne” FORM kode 

Filtrering via ”Status” Ja (ved ”Create” og ”Update”) 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Ja 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Nej 

 

19.2 Afsluttende bemærkninger 

Feltlisten til ”objekthandling” skal defineres. 

Ellers ingen bemærkninger. 
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20. BBR 

20.1 Evaluering af hændelser 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: BBRSag 

2: Grund 

3: Bygning 

4: Teknisk Anlæg 

5: Enhed 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Derudover er der defineret en lang række 

ekstra hændelsesbeskeder i DLS. 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (angivet værdisæt) 

DLS: feltliste (ikke angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (angivet værdisæt) 

DLS: BBR 

Filtrering via ”opgaveemne” Forretningsopgave (angivet værdisæt) 

DLS: n/a 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 2, 3, 4, 5: 

Kommune identifikation 

DLS: Nej 

3, 4:  

Bygningskoordinat 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for alle 5 

objekttyper. Der er dog en uoverensstem-

melse mellem den forretningsmæssige be-

skrivelse og DLS, i forhold til hvilke data der 

medsendes/relateres til. 

 

20.2 Afsluttende bemærkninger 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret en lang række yderligere 

hændelsesbeskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse: 

Opgang, Etage, Brugsenhed, Rum, Fordelingsareal, Umatrikuleretareal, BBRSagBrugsenhed, 

BBRSagBygning, BBRSagEnhed, BBRSagEtage, BBRSagFordelingsareal, BBRSagGrund, BBRSag-

Opgang, BBRSagRum, BBRSagTekniskAnlæg, BygningEjerlejlighed, BygningHusnummer, Enhed-

Fordelingsareal, EtageEnhed, GrundJordstykke, TekniskAnlægHusnummer. 
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Såfremt en eller flere af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

Der er i DLS angivet ”tilladt modtager”, udfyldt med en bestemt sikkerhedsrolle. Den korrekte 

DLS skabelon giver ikke mulighed for anvendelse af dette felt. Men da data er sikkerhedsklassi-

ficeret som ”1 – Ikke fortrolige data”, bør dette ikke være et problem og feltet bør kunne und-

væres. 

 

Feltlisten anvendt i DLS, objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med 

forretningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 

 

For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-

velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. 

 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 
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21. DAR 

21.1 Evaluering af hændelser 

21.1.1 Adresse, husnummer, NavngivenVejKommunedel, Navngivenvej 

Kontrol Resultat 
Objekttype 1: Adresse 

2: Husnummer 

3: NavngivenVejKommunedel 

4: NavngivenVej 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

Ja 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 

  

Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (angivet værdisæt) 

DLS: feltliste (ikke angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (angivet værdisæt) 

DLS: DAR 

Filtrering via ”opgaveemne” Forretningsopgave (angivet værdisæt) 

DLS: n/a 

Filtrering via ”Status” Ja 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

1, 2, 3, 4: 

Kommune identifikation 

DLS: Nej 

1: DLS: Dørpunkt 

2: DLS: Adgangspunkt 

4: DLS: Vejnavnelinje 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for alle 4 

objekttyper. Der er dog en uoverensstem-

melse mellem den forretningsmæssige be-

skrivelse og DLS, i forhold til hvilke data der 

medsendes/relateres til. 

 

21.1.2 SupplerendeBynavn, Postnummerinddeling 

Kontrol Resultat 
Objekttype 5: SupplerendeBynavn 

6: Postnummerinddeling 

Er der de samme hændelsestyper i DLS, som 
i den forretningsmæssige beskrivelse 

5: DLS har to varianter: 

5a: HusnummerSupplerendeBynavn 

5b: NavngivenVejSupplerendeBynavn 

6: DLS: NavngivenVejPostnummerinddeling 

Sikkerhedsklassifikation 1 - Ikke fortrolige data (offentlige data) 
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Filtrering via ”objekthandling” Forretningshændelse (angivet værdisæt) 

DLS: feltliste (ikke angivet) 

Filtrering via ”tværgående proces” Forretningsproces (angivet værdisæt) 

DLS: DAR 

Filtrering via ”opgaveemne” Forretningsopgave (angivet værdisæt) 

DLS: n/a 

Filtrering via ”Status” 5, 6: Nej – dog medtaget i DLS 

Filtrering via ”Stedbestemmelse Geome-
tri/Reference” 

Kommune identifikation 

DLS: Nej 

  

Medsendes der yderligere data (payload, 
eller relaterede objekter) 

Der medsendes relaterede objekter for begge 

objekttyper. Der er dog en uoverensstem-

melse mellem den forretningsmæssige be-

skrivelse og DLS, i forhold til hvilke data der 

medsendes/relateres til. 

 

21.2 Afsluttende bemærkninger 

DLS specifikation er afleveret i word og ikke i den korrekte excel skabelon, der er dog de kor-

rekte felter. Den korrekte DLS skabelon skal udfyldes. 

 

Udover de nævnte objekttyper i evaluering ovenfor, er der defineret to yderligere hændelses-

beskeder i DLS, som ikke fremgår af den forretningsmæssige beskrivelse: Adressepunkt (med 

geometri stedbestemmelse) og AdresseEnhed 

Såfremt en eller begge af disse objekttyper skal anvendes af GD1/GD2, skal de tilføjes den for-

retningsmæssige beskrivelse. 

 

For SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling er der overensstemmelse mellem navnene 

på objekttyperne i den forretningsmæssige beskrivelse henholdsvis DLS. Derudover har Sup-

plerendeBynavn to DLS varianter, hvor ”relaterede objekter” er den eneste forskel. Navne på 

objekttyper skal være korrekte og enslydende i de to dokumenter – og i overensstemmelse 

med Udstillingsmodellen. 

 

Der er i DLS angivet ”tilladt modtager”, udfyldt med en bestemt sikkerhedsrolle. Den korrekte 

DLS skabelon giver ikke mulighed for anvendelse af dette felt. Men da data er sikkerhedsklassi-

ficeret som ”1 – Ikke fortrolige data”, bør dette ikke være et problem og feltet bør kunne und-

væres. 

 

Feltlisten anvendt i DLS, objekthandling skal oplyses i DLS. Listen skal være enslydende med 

forretningshændelserne i den forretningsmæssige beskrivelse. 

 

For ”tværgående proces”, er der uoverensstemmelse mellem de faste tekster i den forret-

ningsmæssige beskrivelse, henholdsvis DLS. Beskrivelserne skal være enslydende. 

 

Ifølge den forretningsmæssige beskrivelse skal ”opgaveemne” indeholde en opgavebeskrivel-

se, mens feltet ikke er udfyldt i DLS. Feltet bør indeholde FORM kode i begge beskrivelser, det-

te skal rettes i begge dokumenter. ”Opgaveemne” værdier fra den forretningsmæssige beskri-
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velse, der skal kunne filtreres på, skal indarbejdes i forretningshændelse, til anvendelse i ”ob-

jekthandling” 

 

Der skal tilføjes ”status” for SupplerendeBynavn og Postnummerinddeling i den forretnings-

mæssige beskrivelse. 

 

Der anvendes ”Stedbestemmelse”, i form af en kommune identifikation, i den forretnings-

mæssige beskrivelse, dette er ikke afspejlet i DLS, hvor der ikke anvendes ”Stedbestemmelse”. 

DLS skal opdateres til at indeholde ”Stedbestemmelse”. Derudover er der i DLS angivet en 

geometri stedbestemmelse for Adresse, Husnummer og NavngivenVej dette skal afspejles i 

den forretningsmæssige beskrivelse. 

 

Der er uoverensstemmelse mellem hvilke data der medsendes i den forretningsmæssige be-

skrivelse i forhold til ”relaterede objekter” i DLS. Den korrekte fortolkning skal afspejles i begge 

dokumenter, således at disse er enslydende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


