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Bilag 2.l.a   

Afsluttende rapport om initiativ 10.4 ”Forbedret grunddata om 
virksomhederne” 

Stamdata 
 
Tabel 1: Stamdata for initiativ 10.4 

Initiativnavn Forbedret grunddata om virksomhederne 

Ministerium Erhvervs- og Vækstministeriet 

Institution Erhvervsstyrelsen 

Budget og finansiering Business case og analyser er udarbejdet og afholdt inden 
for Erhvervs- og Vækstministeriets egen ramme. Initiati-
vets leverede business case er indeholdt i grunddatapro-
grammets delaftale 6. 

Ansvarlig for statusrapportering Lis Dreier Schäfer 

Formand for følge-/arbejdsgruppe Carsten Ingerslev 

Projektleder Tine Kromann Kapper 

Projektejer Vicedirektør Henning Steensig, Afdeling for Digitalise-
ring, Kommunikation og Erhvervsservice 

Programleder Anna Louise Kropp Kehler 

Starttidspunkt  01/08/2011 

Sluttidspunkt 23/05/2012 

Øvrige kommentarer Initiativets implementering har afhængigheder til grund-
dataprogrammets delaftale 1, 2 og 7. Der er tale om en 
reformering af virksomhedsregistreringen. 

 

Resultater 
Initiativ 10.4 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 
og indeholder underinitiativerne: 

• Initiativ 10.4a Ændring af antal fuldtidsansatte til antal ansatte 

• Initiativ 10.4b Tegningsregler som struktureret data 

• Initiativ 10.4c Digitale kontaktinformationer som grunddata 

• Initiativ 10.4d Samlet registrering af alle virksomheder i CVR 

• Initiativ 10.4e Analyse af forskel mellem CVR-data og V-data mhp. At 
kommunerne med tiden kan overgå til anvendelse af CVR-data 

 
Det har jf. initiativbeskrivelsen og den efterfølgende leverancebeskrivelse fra 7. 
december 2011 til opgave at udarbejde række analyser inden for de ovennævnte 
områder og en samlet business case for forbedret grunddata om virksomhederne 
til udgangen af første halvår af 2012.  
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Med fremsættelsen af en positiv business case i juni 2012 til økonomiforhandlin-
gerne mellem staten og kommunerne (ØA13) betragtes denne opgave som udført.  
 
Business casen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen (ERST) og resultatet af et grun-
digt analysearbejde. Den indeholder potentialer for gevinster i såvel den offentlige 
som den private sektor. Business casen viser nettogevinster for følgende beløb: 
 

Tabel 2: Resultatet af business casen for initiativ 10.4 (mio. kr. fra 2013-2020) 

Nettogevinster i den offentlige sektor 531,6 

Nettogevinster i den private sektor 1214,0 

Samlede samfundsmæssige nettogevinster 1745,6 

 
Analyserne og den samlede business case for initiativ 10.4 indgik i økonomifor-
handlingerne og blev gjort til en del af grunddataaftalen mellem regeringen og KL.  
 
I oktober 2012 blev grunddataprogrammet lanceret, og arbejdet med virksomhe-
der bliver videreført i programmets delaftale 6, som omhandler effektivt genbrug 
og deling af grunddata om virksomhederne.  

Økonomi  
Der er ikke afsat særskilt fællesoffentlig finansiering til initiativets gennemførelse. 
Analyserne af og business casen for forbedret grunddata om virksomhederne har 
Erhvervsstyrelsen afholdt inden for egen ramme i 2012. Der er anvendt midler til 
ca. 2 årsværk. 

Det videre arbejde 
Med afslutningen på analysefasen og leveringen af den godkendte business case 
afsluttes initiativ 10.4 i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det vide-
re arbejde med implementeringen af business casen foretages i grunddatapro-
grammets delaftale 6 Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomheder-
ne. 
 
Som en del af grunddataaftalen mellem regeringen og KL har delaftale 6 en selv-
stændig finansiering fra og med 1. januar 2013. Delaftale 6 varetages af ERST, 
som er projektejer.  
 
Implementeringsarbejdet omfatter følgende tiltag: 

• Der gives mulighed for, at virksomheder med under 50.000 kr. i årlig om-
sætning kan registreres i CVR-registeret med en særlig virksomhedsform.  

• Der gives mulighed for, at udenlandske virksomheder uden fast forret-
ningssted i Danmark, men med pligter i henhold til dansk lovgivning, kan 
registreres i CVR-registeret.  

• Der arbejdes for, at SE-numre udfases så hurtigt som muligt. Hvis SE-
numre fortsat er nødvendige for andre offentlige myndigheder end SKAT 
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efter 2013, så udstilles virksomhedernes SE-numre via CVR-registeret fra 
primo 2014.  

• Kommunerne udfaser anvendelsen af V-data-registret.  

• I CVR vedligeholdes fremover fra eIndkomst-registret oplysning om an-
tallet af ansatte for hver virksomhed og produktionsenhed.  

• For produktionsenheder gives mulighed for at tilknytte en geografisk posi-
tion som et supplement til en autoritativ adresse. For produktionsenheder, 
hvor det ikke er muligt at tilknytte en autoritativ adresse, gives mulighed 
for udelukkende at tilknytte en geografisk position.  

• Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital myndighedsud-
øvelse.  

• Grunddata om virksomheder i CVR-registeret og Selskabsdata-registeret 
kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-
kommercielle formål. Data vil kunne distribueres af Datafordeleren.  
 

Arbejdet forløber over de næste år og forventes implementeret i 2015. For yderli-
gere information om implementeringsarbejdet se Digitaliseringsstyrelsens hjem-
meside: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/Grunddata 
 
 

 

 
  

 


