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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 10/03 om Bygnings- og Boligregistret 

 

Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse af 21. september 2004 

 

1. I deres bemærkning til beretning nr. 10/03 kritiserede statsrevisorerne, at der er 

problemer med kvaliteten af oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og 

at der ikke er overblik over fejlenes art, antal og betydning. 

 Økonomi- og erhvervsministeren er enig med statsrevisorerne i, at det er vigtigt at 

få forbedret kvaliteten af oplysningerne i BBR. 

 

2. Ministeren har taget initiativ til at udarbejde en samlet handlingsplan til forbedring 

af datakvaliteten i BBR. De kommunale parter vil deltage i en arbejdsgruppe, som skal 

komme med forslag til forbedring af datakvaliteten. På baggrund af Rigsrevisionens 

beretning og arbejdsgruppens arbejde vil ministeren i marts 2005 udarbejde en hand-

lingsplan. I forbindelse hermed har ministeren udsat udstedelsen af den nye bekendtgø-

relse, som skulle være trådt i kraft den 1. juli 2004. Jeg forstår, at bekendtgørelsen vil 

blive udstedt, når handlingsplanen er færdig. Dette finder jeg hensigtsmæssigt. 
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3. I beretningens pkt. 11 foreslog Rigsrevisionen, at Økonomi- og Erhvervsministe-

riet bør kortlægge arten, antallet og betydningen af fejl i BBR. 

 Jeg er enig med ministeren i, at det ikke tjener noget formål at gennemføre en to-

tal gennemgang af alle oplysninger til et større millionbeløb, men at en stikprøveun-

dersøgelse vil være tilstrækkelig til at skaffe den fornødne viden. 

 Jeg pegede i beretningen på, at erfaringerne havde vist, at kommunernes egeninte-

resse i registrets oplysninger ikke havde været tilstrækkelig til at sikre en god kvali-

tet. Jeg finder det derfor tilfredsstillende, at ministeren vil iværksætte en interessent-

analyse, som også har til formål at afdække de økonomiske konsekvenser af fejl i de 

enkelte registreringer. Endelig finder jeg det tilfredsstillende, at ministeren vil søge at 

udøve et mere aktivt tilsyn. 

 

4. Sammenfattende finder jeg ministerredegørelsen tilfredsstillende. Jeg vil følge 

Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejde med registret og rapportere til statsreviso-

rerne, om den vifte af tiltag, som ministeriet har iværksat, fører til bedre datakvalitet 

inden for en kortere årrække. 

 

 

 

Kirsten Leth-Nissen 

fg. 


