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Kommissorium for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering- og
konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi).

Ajourføring - Ejendomme
Ref. peknu / nipje
Den 3. marts 2013

Den helt afgørende tværgående afhængighed i Ejendomsdataprogrammet er den
nødvendige vask af oplysninger om ejendomme, ejere og bygninger i forbindelse
med migrering af data fra det eksisterende registerlandskab til det fremtidige
registerlandskab.
For at minimere risikoen og sikre den nødvendige datakvalitet er det nødvendigt at
fastlægge overordnede principper for metode og hermed de enkelte aktørers rolle.
Til det formål nedsættes nærværende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen tager
udgangspunkt i arbejdet i Geodatastyrelsens pilotprojekt vedrørende datavask,
hvor de enkelte aktører inddrages i nødvendigt omfang.
Formål og opgaver
Med udgangspunkt i resultaterne fra det af Geodatastyrelsen gennemførte
pilotprojekt skal det overordnet sikres, at ejendomsdata i eTL og i ESR kvalificeres
til på en nærmere aftalt skæringsdag at blive overført direkte fra kilderegistrene til
drift i den udvidede matrikel.
I strategien forventes der fastlagt principper for:
• Kravspecificeret udbud af opgaven som tjenesteydelse
• Dialog og tilsyn med leverandør (gentages for hver iteration)
• Implementering af blivende BFE-nr. i ESR og tingbog
• Opretning af konstaterede fejl i ejendomsdata i tingbogen
(Tinglysningsretten)
• Opretning af konstaterede fejl i ejendomsdata i ESR
(beliggenhedskommunen)
• Test og kvalitetssikring
• Udtræk af matrikelarkiv-dokumenter fra tinglysningsakten (kun i det
omfang det ikke bliver indeholdt i udbudsopgaven)
• Særlig kvalitetssikring af bygninger på fremmed grund (BPFG) i ESR, som
skal overføres til matriklen fra ESR af hensyn til vurdering og beskatning,
idet de ikke forekommer i tingbogen
• Fastlæggelse af skæringsdag for idriftsættelse i matriklen
• ?
• ?
• ?

Organisering – Arbejdsgruppens sammensætning
Programstyregruppen er bestiller og modtager af strategien for datamigrering og konsolidering. Projektforum nedsætter en arbejdsgruppe, som bliver ansvarlig for
udarbejdelsen. GST er formand for arbejdsgruppen og leder arbejdsgruppemøder
og skriver strategien. Herudover deltager DSST/Tinglysningsretten, KL, MBBL og
SKAT i udarbejdelsen.
Tidsplan og proces
Strategien foreslås at indgå som bilag til programmets implementeringsplan.
Implementeringsplanen er planlagt forelagt og besluttet på styregruppemødet d.
25. april 2013. Første udkast til strategi for datamigrering- og konsolidering skal
behandles på møde i projektforum d. 15. marts. Møder og aktiviteter forud for
første udkast aftales i arbejdsgruppen.
I det omfang programsekretariatet finder behov herfor tages dele af strategien op
til behandling på møder eller workshops under programmet.

Bilag: Kommissorium for pilotprojekt vedrørende datavask.
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