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Nyhedsbrev nr. 3 fra Ejerfortegnelsen 

Uddannelse 

Uddannelsen er vel overstået og alle landets 98 kommuner var repræsenteret. Det var et rigtig godt forløb 

med 5 meget forskellige hold, alle med en overvejende positiv stemning for det nye system. Der var 

naturligvis forskellige bekymringspunkter på de 5 hold, men de fleste af disse var relateret til ESR, 

opkrævninger, fritagelser mv. og ikke så meget til selve Ejerfortegnelsen. Ejerfortegnelsen fik mange gode 

spørgsmål og fik på hvert hold nye input i forhold til de kommunale anvenderes hverdag. Som 

undervisningsteam var vi glade for, at der var deltagelse fra superbrugerne i hele forløbet. De var god 

backup ved forskellige problemstillinger på de forskellige hold, og vi fik et endnu bedre indblik i hvordan 

brugerfladen vil blive anvendt af kommunerne. 

Der kom på alle 5 hold forslag til ændringer/forbedringer i brugerfladen. Disse forslag vil GST drøfte i 

samarbejde med Netcompany og derefter prioriterer i forhold til en risikovurdering inden 

implementeringen. Nogle vil blive implementeret inden, mens andre implementeres i den første 

kommende release efter implementeringen. 

 

STS adgangsstyring 

Der er siden sidste nyhedsbrev blevet oprettet en yderligere rolle i forhold til adgange til Ejerfortegnelsen. 

Den nye rolle hedder ”Ekstern Anvender” og er en rolle, der alene indeholder ”kig-adgang”, hvor der ikke vil 

være adgang til at se hele cpr.nr. og heller ikke personer med navne- og adressebeskyttelse. 

Der opfordres til, at der snarest bliver tildelt roller til adgang til Ejerfortegnelsen i de respektive kommuner. 

Mange af landets kommuner har allerede etableret adgang, hvilket har været en mindre opgave i den 

enkelte kommune.  

Den nye reviderede version af STS adgangsstyringsdokument vedhæftes nyhedsbrevet. 

 



   

 Ejerfortegnelsen nyhedsbrev nr. 2  

Support 

Der findes 8 superbrugere på landsplan. Superbrugerne har været inde over Ejerfortegnelsen i ca. 3 år. De 

har været med til 4-5 test og et par workshop igennem de seneste 3 år. I skal som kommunale kollegaer 

derfor være opmærksom på når der kontaktes en superbruger er det langt hen ad vejen en sparring og ikke 

et entydigt svar man kan forvente. Det vil som oftest være en snak, hvor den kommunale anvender i 

fællesskab med superbrugeren løser problemet. 

Hvis den kommunale medarbejder ender i den situation at en opringning til en superbruger ikke hjælper, 

kan www.gst.dk/support kontaktes af enten superbrugeren eller den kommunale medarbejder selv. 

Den kommunale medarbejder skal som hovedregel ringe til den superbruger, der geografisk ligger tættest 

på en selv. Hvis denne ikke er ledig vælges den næst nærmeste på listen.  

Der kan ringes til support i tidsrummet mandag – fredag fra kl. 10 – 12. 

Der vil i det næste nyhedsbrev være en mere detaljeret beskrivelse af superbrugernes navne og 

telefonnumre. 

 

Cirkulære og registreringsinstruks  

Cirkulære i forbindelse med idriftsættelse af Ejerfortegnelsen og udfasning af ESR er fra GST sendt i høring 

og er dermed i proces. Registreringsinstruksen vil inden implementeringen blive justeret og rettet til i 

forhold til cirkulæret samt kommentarer fra de gennemførte kommunekurser. Den seneste version af 

ovenstående dokumenter vil fremgå af www.gst.dk/support.  

 

 

Fremtidig kommunikation og nyttig viden 

• Næste nyhedsbrev vil blive fremsendt ultimo uge 19 

• 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)  

 


