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NOTAT  

Ny implementeringsplan for Ejendomsdata-
programmet  

1. Ny implementeringsplan for Ejendomsdatapro-
grammet 

På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet 

nye implementeringsplaner for Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresse-

programmet (GD2) og styregrupperne for programmerne har den 18. novem-

ber 2014 tiltrådt planerne. 

Implementeringsplanen for Ejendomsdataprogrammet indebærer et komplekst 
samspil med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder. Dette 
betyder, at hvis nogle forudsætninger om leverancetidspunkter m.m. ikke hol-
der, vil det let kunne have afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættel-
se. 

Implementeringsplanen for Ejendomsdataprogrammet har derfor høj risiko. 
Risikoen søges håndteret ved løbende at monitere på fremdrift og afhængighe-
der og ved truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative implemente-
ringsscenarier. 

Implementeringsplanen beskriver den tekniske implementering for Ejendoms-
dataprogrammet. Selve ibrugtagningen af Ejendomsdataprogrammet foregår i 
praksis i høj grad via Datafordeleren, og Ejendomsdataprogrammet er af-
hængig af at dennes funktionalitet og idriftsættelse. Grunddataprogrammets 
samlede succes forudsætter således, at alle systemer er i drift og fungerer i en 
sammenhæng. 

Nedenfor i figur 1 er en samlet tidsplan for de enkelte registre.  
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Figur 1: Implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet (GD 1) 

 

Den samlede og detaljerede Implementeringsplan for Ejendomsdataprogram-
met findes på: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan 

Idriftsættelsen for Ejendomsdataprogrammet vedrører registrene:  

1. Matriklen, der forventes idriftsat november 2016 med ejendomsop-
lysninger om samlet fast ejendom, ejerlejligheder og bygning på 
fremmed grund, samt en myndighedsklient til brug for kommunerne 
i forbindelse med håndtering af matrikulære godkendelsessager. 

2. Ejerfortegnelsen, der forventes idriftsat september 2016 med ejer og 
administratoroplysninger. 

3. BBR, der forventes idriftsat november 2016. BBR indeholder på 
dette tidspunkt kun oplysninger om bygninger og boliger. 

Parallelt hermed udvikles der i kommunalt regi nye økonomisystemer til 
brug for kommunernes opkrævning af ejendomsskat og bidrag. Disse for-
ventes idriftsat november 2016 og køre i paralleldrift i 2017.  

Kombit har på nedenstående link orienteret for den nye implementerings-
plans betydning for relaterede Kombit-projekter: 

http://www.kombit.dk/nyheder/replanl%C3%A6gning-p%C3%A5-
grunddataomr%C3%A5det-p%C3%A5virker-kombit-projekter 

Følgende elementer har betydning for kommunerne som led i ejendomsda-

taprogrammet: 
A. Den kommunale grundregistrering af ejendomme og ejere i ESR 

ophører når de autoritative ejendomsregistre sættes i drift – ultimo 

2016 

http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan
http://www.kombit.dk/nyheder/replanl%C3%A6gning-p%C3%A5-grunddataomr%C3%A5det-p%C3%A5virker-kombit-projekter
http://www.kombit.dk/nyheder/replanl%C3%A6gning-p%C3%A5-grunddataomr%C3%A5det-p%C3%A5virker-kombit-projekter
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B. Kommunerne har en række administrative opgaver i forbindelse 

med visse registreringer af ejere og administratorer i Ejerfortegnel-

sen.  

C. Fortsat kommunalt ansvar for en række opgaver med kvalitetssikring 

af ejendomsdata frem til 2016.  

Yderligere oplysninger 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Tine K. Garbers 

på mail: tkg@kl.dk eller på telefon: 33 70 34 64. 

 

Den nye implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet findes på: 
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/implementeringsplan 
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