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Nyhedsbrev nr. 2 fra Ejerfortegnelsen 

Implementering – Go live 

Ejerfortegnelsen er en del af grunddataprogrammets delprogram 1 – Ejendomsdataprogrammet – som 

udover Ejerfortegnelsen går ud på at etablere Matriklen som autoritativt register over alle faste 

ejendomme i Danmark. Matriklen er på nuværende tidspunkt etableret som autoritativt register over 

Samlet fast ejendom, Ejerlejligheder og Bygninger på fremmed grund (BPFG). Primo maj etableres BBR på 

datafordeleren og Ejendomsbeliggenhedsregistret og som sidste register i Ejendomsdataprogrammet 

etableres Ejerfortegnelsen medio maj. 

Implementeringen af Ejerfortegnelsen foregår i følgende trin: 

 Fredag den 10. maj 2019 vil være den sidste dag, hvor der kan vedligeholdes oplysninger om ejere 

og administratorer i ESR. 

 Lørdag den 11. maj udtrækkes data fra ESR og leveres til Ejerfortegnelsen. 

 Søndag den 12. og mandag den 13. maj vil ejer- og administratoroplysninger blive konverteret over 

til Ejerfortegnelsen. Konverteringen vil omfatte både de nuværende ejere og de historiske ejere. 

Konverteringen er forbundet med en række kontrolaktiviteter, således vi er sikre på data er 

konverteret korrekt. 

 Tirsdag den. 14 og onsdag den 15. udtrækkes Ejerfortegnelsens data og indlæses på den 

fællesoffentlige datafordeler. 

 Torsdag den 16. maj godkendes implementeringen, hvorefter de i perioden fra 10 maj til 16 maj 

udsendte tinglysningsmeddelelser sammen med de tinglysningsmeddelelser, der ikke nåede at 

blive behandlet i ESR, indlæses i Ejerfortegnelsen. 

 Fra mandag d. 20. maj 2019 vil der være åbnet op for Ejerfortegnelsen, hvorefter opdateringer skal 

foretages her. 

Fra den 20. maj er Ejerfortegnelsen det autoritative register over ejere og administratorer af fast ejendom. 

Data skal vedligeholdes her, men data vil i en periode på ca. 1 år blive tilbagekonverteret til ESR, hvor man 

kan se data i ESR brugerfladen men altså ikke rette i disse. 

 

Uddannelse 

Uddannelse af de 8 superbrugere og landets øvrige 98 kommuner, foregår over en 3 ugers periode fra d. 

26. marts – 11. april. Geodatastyrelsen og Netcompany glæder sig til at komme i gang med undervisningen 

og er glade for at alle landets 98 kommuner har tilmeldt sig. Det er en vigtig brik i forhold til 
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implementeringen af Ejerfortegnelsen, at alle landets kommuner deltager. Det er vigtigt at alle kommer 

godt fra start og har set den nye applikation, der skal arbejdes med fremadrettet. 

Netcompany har sammen med Geodatastyrelsen udarbejdet et undervisningsmateriale, der kommer hele 

vejen rundt om applikationen og der er en del hands-on opgaver, sådan at den kommunale medarbejder 

selv får afprøvet at navigere rundt i det nye system.  

 

Support 

Når Ejerfortegnelsen er implementeret og åbner for opdateringer d. 20. maj kl. 08.00, vil det være de 8 

superbrugere fra kommunerne, der i første omgang skal kontaktes for support. Det vil i det næste 

nyhedsbrev fremgå, hvordan den kommunale support skal kontaktes ved eventuelle spørgsmål.  Når der er 

behov for support skal der altid i første omgang ske kontakt til en kommunal superbruger inden 

superbruger eller evt. den kommunale medarbejder selv kontakter Geodatastyrelsen for yderligere 

support.  

Der er i forbindelse med Geodatastyrelsens support oprettet en portal www.gst.dk/support, der altid skal 

benyttes ved henvendelse til Geodatastyrelsen. Ved kontakt til GST support skal det altid nævnes, hvilken 

superbruger man har talt med. 

Denne organisering skal sikre at så meget viden som muligt opsamles hos de kommunale superbrugere, og 

er baseret på en aftale der er lavet imellem KL og Geodatastyrelsen. Der vil løbende blive afholdt møder 

imellem superbrugerne fra kommunerne og GST support for vidensdeling samt oplysning om eventuelle 

ændringer i applikationen. 

Alt nyttig materiale vedr. Ejerfortegnelsen vil også komme til at ligge på www.gst.dk/support  

Det omfatter bl.a. følgende: 

 Registreringsinstruks 

 Processering af tinglysningsmeddelelser  

 Konvertering af data fra ESR 

 Navigationssedler 

 Undervisningsmateriale 

 Vejledning til opsætning af STS adgangsstyring til Ejerfortegnelsen 

 

Opsætning af adgang til Ejerfortegnelsen 

For at de kommunale medarbejdere kan få adgang til Ejerfortegnelsen kræver det, at de  får tildelt de 

rigtige brugersystemroller af kommunens STS-brugeradministrator (www.serviceplatformen.dk). I 

Ejerfortegnelsen er der 4 brugersystemroller: 

 Kommunal medarbejder: Kan se ejere, men kan ikke se cpr-nr. og adressebeskyttelse. 

 Kommunal Indberetter: Kan se og lave opdateringer/ændringer til ejere mv. 

http://www.gst.dk/support
http://www.gst.dk/support
http://www.serviceplatformen.dk/
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 Kommunal Ekspert Indberetter: Har også adgang til ekspert funktioner som fx ”Ret historiske ejere”. 

 Kommunal Administrator: Kan oprette og vedligeholde kommunale søgefiltre samt udtrække statistik. 

Når kommunen har fundet ud af, hvilke medarbejdere der skal have hvilke roller, skal kommunens STS-

brugeradministrator foretage den ønskede opsætning. Ejerfortegnelsen kan derefter tilgås på: 

https://www.ejerfortegnelsen.dk 

Læs nærmere om brugersystemrollerne og opsætningen i ”Vejledning til opsætning af STS adgangsstyring 

til Ejerfortegnelsen”. 

Vejledningen er vedlagt nyhedsbrevet. 

 

Fremtidig kommunikation og nyttig viden 

 Næste nyhedsbrev vil blive fremsendt ca. i uge 17 

 Sidste dag for manuelle opdateringer i ESR 10. maj 2019 kl. 16.00 

 Ibrugtagning af Ejerfortegnelsen kan ske mandag d. 20. maj kl. 08.00 

 Ved spørgsmål kontaktes GST support (www.gst.dk/support)  

https://www.ejerfortegnelsen.dk/
http://www.gst.dk/support

