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101 10.06.15 Håndtering af sammenlagte 
ejerlejligheder

GST's datavask har godtgjort, 
at ca. 3600 af tingbogens 
ejerlejligheder ikke kan 
matches med ESR. Ca 50 % af 
disse skyldes at ejerlejligheder 
er sammenlagt i ESR som en 
konsekvens af at enhederne 
iht. byggeloven er sammelagt i 
BBR. Den anden halvdel 
skyldes fejl i ESR.
For at skabe konsistens 
mellem Matriklens og BBRs 
registreringer af ejerlejligheder 
er der behov for to indsatser:
1. Kommunerne retter fejlagtigt 
registrerede ejerlejligheder i 
ESR/BBR
2. Der laves en liste over ESR-
ejerlejligheder som er nedlagt 
som følge af sammenlægning i 
BBR mhp. at den sammenlagte 
enhed i BBR v2.0 kan få 
tilknyttet den sammenlagte 
ejerlejligheds BFE-nr.

Teknik GD1 
sekr.

26.8.15 19.05.2012: Rejst af KL i GD1 styregruppen 
mhp. på en drøftelse i styregruppen den 25. 
juni 2015.
25.8.2015: forslås overført til  forum for ESR 
udfasningen.                                                                                                              
20.10.2015: Afventer resultater af datavask. 
Kan herefter lukkes                                                                                         
24.11.2015: Uændret  
03.12.2015: Ifb. med godkendelse af status 
på datavask godkendte styregruppen flg.:

- GD1 sikrer en aftale med KL, SKM og BBR 
om håndtering af ejerlejligheder, der er 
sammenlagt i ESR, men ikke i Tingbogen.

- Kommunerne retter ikke de ejerlejligheder, 
som anses som ”nedlagt” efter kommunal 
tilladelse til fysisk eller anvendelsesmæssig 
”sammenlægning 
26.01.2016: Uændret

Åben

107 03.09.15 Umatr. Arealer Oprettet som følge af STG-
beslutning 3/9-15: "GST vil 
udarbejde et skriftligt 
pragmatisk løsningsforslag, 
som ikke nødvendigvis kræver 
stor systemunderstøttelse. 
Forslaget vil blive drøftet med 
de involverede parter mhp. på 
at finde en løsning". 

Teknik GD1-
sekr.

27.10.15
03.12.2016: Styregrupppen tog til 
efterretning:Københavns Kommune mangler 
at gennemføre datavask, hvilket betyder, at 
det samlede antal umatr. arealer må 
forventes at blive lavere end 200. Det er aftalt 
med KL, at Københavns kommuneder i 
indeværende år vaskes til bunds, og at der 
efterfølgende gennemføres en 
kvalitetssikring i GST. På det grundlag 
indhentes bud fra et landinspektørfirma på et 
estimat foromkostningerne for matrikulering 
af arealerne.
21.01.2016: KK har afsluttet datavask. Der er 
ca 120 umatr. tilbage på landsplan. Der er 
bestilt nyt dataudtræk  fra ESR mhp. 
kvalitetssikring
26.01.2016  Matrikuleringsopgaven sendes i 
udbud. Matrikuleringen forventes gennemført 
ved udgangen af 3. kvt. 2016

Åben

110 03.11.15 Manglende fælles 
retningslinier, standarder og 
metoder

På grund af utilstrækkelig 
beslutningskraft i programmet, 
fastlægges ikke de nødvendige 
programfælles retningslinjer, 
standarder og metoder.

Organisati
on

GD1, 
GD2, 
GD7, 
GDS

Ikke 
afklaret

15.11.2015: Brian Arreborg Hansen, GST 
(delprogramejer for GD1 og GD2) drøfter 
behov med Jens Krieger Røyen, DIGST 
(programejer for grunddataprogrammet).
26.01.2016: Planlægges og håndteres i det 
fælles testprojekt. 
Emnet lukkes når den detaljerede testplan er 
godkendt

Åben

111 16.11.15 Sikkerheds-implementering i 
relation til .NET

Der er lavet en .NET 
referenceimplementering af 
grunddata STS. Den er 
afgrænset til SOAP/WSDL 
services. De fleste services på 
Datafordeleren er REST/JSON 
serivces. Det udfordrer EF ift. 
at udvikle sikkerhed, som en 
del af deres delleverance 2. 

Teknik GD1 26.01.2016: Første del af .Net REST 
referenceimplementeringen til NemLog-in 
STS er nu klar via links herunder. Resten af 
referenceimplementeringen forventes 
publiceret primo februar. 

Pakker lagt på nettet og er klar til brug.
https://www.nuget.org/packages/Digst.OioIdw
s.Rest.Server/1.0.0-alpha2
https://www.nuget.org/packages/Digst.OioIdw
s.Rest.Client/1.0.0-alpha2
 
Kildekoden er tag’et på softwarebørsen her:
https://svn.softwareborsen.dk/OIOIDWS/tags/
REST_alpha2

Java REST referenceimplementering til 
NemLog-in er nu klar: 
https://digitaliser.dk/resource/3021000. 

Emnet kan lukkes når .Net REST er endelig 
implementeret. 

Åben
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112 15.11.15 Organiseringen af det 
tværgående testarbejde, 
herunder koordinering af tests 
ml. GD1/GD2 og GD7 samt 
etablering af tværgående 
testdata-sæt.

GD1, 
GD2, 
GD7, 
GDS

15.11.2015: Der er igangsat et arbejde med 
at udarbejde et oplæg til plan for fælles test i 
GD1, GD2 og GD7, indeholdene tids- og 
aktivitetsplan, overblik over fælles 
testopgaver (formål, fagligt indhold, 
hovedaktiviteter) samt succeskriterier og 
anbefaling.
26.01.2016: Testplan forelægges og 
godkendes styregruppen den 4.2.2016

Åben

113 15.11.15 Udfordringer i DAF’s 
understøttelse af 
”Stedbestemmelse”. 

Der er ifølge DLS stort set 
ingen hændelser, der kan 
filtreres på 
kommuneafgrænsning. 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.

F.eks. kan der kke refereres til 
kommune i 
Ejendomsbeliggenhedsregister
et via BFE.
Payload kan kun indeholde 
attributter fra objekttypen selv- 
DVS. det kan f.eks. Ikke 
fortælles hvem der er 
køber/sælger for et Ejerskifte.

Teknik GD1, 
GD7,
GD8

03.12.2015: Rejst på GD1 styregruppemødet 
forbindelse med rapportering af status på QA 
af DLS.
GD7 vil søge at få den af GD1/GD2 
forudsatte funktionalitet implementeret på 
DAF. I det videre arbejde forudsættes at DAF 
understøtter GD1/GD2 behov for anvendelse 
af såkaldte 

26.01.2016: Emnet er overført til 
Grunddataprogrammet emneregister (emne 
19).

Åben

114 18.01.2016 Udstillingsmodeller refererer 
ikke til DLS

Der findes ikke et samlet sted, 
hvor udstillingsmodeller kan 
hentes og hvor modellerne 
refererer til DLS’en. 

Når man står med en DLS 
version X.X i hånden kan man 
ikke se den version af 
udstillingsmodellen, der hører 
til denne DLS.

Teknik GD1, 
GDS

? 26.01.2016: Det skal fremgå hvilken version 
af udstillingsmodellen en pågældende DLS 
refererer til. GD1 rejser problemstillingen 
overfor GD7.

Åben

116 18.01.2016 Behov for opdatering af 
implementeringsplan / 
milepælsplan

Der er et behov for at få 
opdateret implementeringsplan 
og milepælsplan. M16 
(Ejerfortegnelsen 
implementeret) ligger pt. før 
M17 (Matriklen (BPFG) og BBR 
2.0 implementeret). Dette giver 
ikke mening, da 
Ejerfortegnelsen kun 
konverterer ejerskab for 
ejendomme med BFE-nr.
Der er deusden behov for at 
tilføje milepæle der afspejler de 
planlagte testaktiviteter 
inklusive tilbagekonvertering til 
ESR.

Tidsplane
r

GD1 4.2.2016 26.01.2016: programsekretariatet opdaterer 
Milepælsplanen der herefter behandles via 
ændringshåndtering i PF og forelægges GD1 
styregruppen.

Åben

117 18.01.2016 Der findes ikke en plan for 
tilbagekonvertering af 
grunddata til ESR.  

Der er behov for en detaljeret 
plan for grunddataregistrenes 
idriftsættelse samtidig med at 
tilbagekonverteringen fra 
grunddata til ESR indfases. 
Planen skal afstemmes med 
GD1's implementeringsplan.

Tidsplane
r

GD1, 
GDS

? 26.01.2016: I regi af følgegruppen for ESR-
udfasningen udarbejdes der en 
implementeringsplan for 
tilbagekonverteringens idriftsættelse. Planen 
koordineres med GD1’s 
implementeringsplan. 

Åben

118 26.01.2016 SIT stiller ikke test-miljø til 
rådighed rettidigt for EF og MU.

Manglende adgang til SIT test-
miljø gør at den teknisk 
integration i EF og MU ikke kan 
testes.samtidig begrænses 
testdatavarianter.

Test Grundda
taregistr
e der har 
kontrakt 
med SIT

Snarest 26.01.2016: Registerprojekter følger op 
overfor SIT

Åben


