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Kære læser

Velkommen til e- nettets halvårsrapport for
første halvår af 2022. Det er en fornøjelse at
kunne byde på et indblik i, hvad der optager
os for tiden i vores arbejde med at bidrage til
at styrke Danmarks førerposition som det bedst
digitaliserede samfund i verden.

Vi forventer i øvrigt at kunne tilføje Energimærkedata til Ejendomsdata i løbet af andet halvår af
2022, mens der under vores forretningsudvikling
lige nu bobler flere ideer til, hvordan vi kan assistere sektoren med at bidrage til en bæredygtig
omstilling.

I dette halvår er vi for alvor vendt fysisk tilbage
til vores kontor. Det er en stor glæde at mærke
den dynamik, der opstår, når vi mødes. Det
gælder naturligvis også, når vi mødes med vores
kunder og samarbejdspartnere. I den forbindelse nød vi at kunne byde en lang række repræsentanter fra sektoren velkommen i vores lokaler til lanceringen af e-lånedata og e-samtykke
i begyndelsen af februar. Det gjorde bestemt
lanceringen mere festlig, at vi kunne fejre den
sammen med nogle af de mange projektdeltagere og nu brugere af løsningerne.

Derudover kan du i rapporten læse om de mange
vigtige infrastrukturopgaver, som finanssektoren
løser sammen i regi af e-nettet. Det gælder bl.a.
arbejdet med at forberede og planlægge overgangen til fremtidens betalingsinfrastruktur, som
Finans Danmark besluttede i efteråret. Vi fortæller også om slutspurten for migreringen til MitID,
hvor vi - til trods for en udsættelse af slutdatoen
- kan konstatere, at flere end 4 mio. danskere var
flyttet over på MitID i begyndelsen af juni. NemID
nøgleapp synger derfor også på sidste vers, og i
juni måned nåede appen op på flere end 8,1 mio.
downloads af 4,4 mio. unikke brugere.

Finanssektoren har forpligtet sig til at bidrage til
en bæredygtig omstilling af økonomien, og det
vil vi i e-nettet gøre vores for at understøtte
sektoren i. Derfor glæder vi os over, at vi har tilføjet Klimadata til vores Ejendomsdata-løsning, der
giver rådgivere, mæglere og vurderingskonsulenter adgang til vigtig viden om klimaets påvirkning
af en ejendom og dens omgivelser – og således
et endnu stærkere grundlag for korrekt ejendomsvurdering og god kunderådgivning.

Vi håber, at vi med rapporten giver dig et solidt
indblik i, hvad der optager os i e-nettet, hvor vi
hver dag arbejder for at samle finanssektoren
om at skabe gode digitale brugeroplevelser.
God læselyst!
Jørn Knudsen
Adm. direktør i e-nettet
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Sektorfælles AML
Sektorens fælles indsats mod
hvidvask og finansiering af terrorisme
Igangsatte initiativer

Det første vi vil berøre, er KYC-standarden for
erhvervskunder, hvor vi som underleverandør
til Finans Danmark, udarbejder en standard for
kundekendskabsprocedurer for erhvervskunder – standarden omfatter onboarding, løbende
kundekendskab samt udvidet kundekendskab for
erhvervskunder.
KYC-standarden for erhvervskunder forløber
efter planen og forventes færdig til oktober.
MitID-ID&V handler om at få analyseret, hvad der
skal til, for at MitID kan anvendes som enkeltstående kontrolkilde af kundens identitet fx under etablering af nyt kundeforhold i et pengeinstitut. Initiativet er afsluttet fra e-nettets side, forstået på den
måde, at vi har afsluttet den tekniske analyse, som
nu indgår i drøftelsen mellem Finans Danmark og
Finanstilsynet.
Det er ambitionen og håbet, at Finanstilsynet vil
godkende, at MitID kan anvendes som eneste
kontrolkilde for en bred skare af kunder. Det vil i
givet fald føre en væsentlig økonomisk besparelse
for sektoren med sig, mens kunderne vil opleve en
mere smidig proces.

Sanktionsscreening af bankkunder
Projektet handler om at udvikle en sektorløsning,
hvor pengeinstitutterne kan sikre, at deres nye og
eksisterende kunder ikke er underlagt sanktioner.
Et eksempel på dette er russiske personer og virksomheder som for nylig er tilføjet til forskellige
sanktionslister som følge af den politiske udvikling.
Projektet bliver formodentligt lagt sammen med
projektet om PEP/RCA-screening, der er et andet af
de 11 initiativer. Denne løsning muliggør screening
af politisk eksponerede personer (PEP) eller slægtninge eller nærtstående personer (RCA) til en PEP.
Videnscenteret
AML-Videnscenteret faciliteres af e-nettet som
underleverandør til Finans Danmark. I Videnscenteret mødes en gruppe AML-specialister fra sektoren og drøfter konkrete sager på et generelt og
anonymt niveau – naturligvis med behørig hensyntagen til konkurrenceretlige regler og tavshedspligt.
Arbejdet munder ud i en rapport, som Finans
Danmark deler bredt i sektoren. Første rapport
blev sendt ud i foråret og omhandlede fakturasvindel, og har fået en meget positiv modtagelse.
Den næste rapport omhandler politisk ekstremisme, der kan føre til terror og er udarbejdet med
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input fra Hvidvasksekretariatet og PET. Rapporten sendes på gaden i anden halvdel af juni
måned.
Bibliotek med typologier og risikoindikatorer
Vi er derudover på tærsklen til at påbegynde
et nyt projekt, der skal munde ud i et bibliotek
med typologier og risikoindikatorer. Formålet
er at skabe en søgbar database over trusler
og indikatorer, som blandt andet får input fra
Videnscenteret. Projekt indledes med en afklaringsfase, hvor indhold, funktionalitet og anvendelse præciseres.
FALK
I første halvdel af 2022 har vi som underleverandør Finans Danmark samarbejdet intensivt med sektorrepræsentanter og offentlige
myndigheder om projekt FALK. I projekt FALK
har vi udarbejdet en spændende use-case om,
hvordan man kan samarbejde om at identificere kriminelle netværk. Det støder dog på juridiske udfordringer, som ikke kan håndteres inden
for gældende EU-lovgivning. Derfor er projektet
sat på pause, indtil man forhåbentlig i fremtiden får bedre mulighed for at samarbejde og
dele data/informationer.
Advisory Board AML
Der er for nylig oprettet et advisory board
for AML, i lighed med andre produktområder.
Advisory Board og styregruppen kan ses i
halvårsrapportens bilag.

De 11 initiativer
• KYC-erhvervsstandarden
• MitID ID&V
• PEP/RCA-screening
• Sanktionsscreening
• Adverse media screening
•	Transaktionsmonitoreringsguideline
(TM-guideline)
• Bibliotek med typologier og risikoindikatorer
• Vidensdeling om trusler og tendenser
• Underretnings-API
•	Fælles forhandling om
specialistuddannelsesmoduler
• Forum for korrespondentforbindelser
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NemID
nøgleapp

Nedlukningen
af NemID nøgleapp
er udskudt til 31. oktober
Det var planen, at vi skulle vinke farvel til NemID
nøgleapp den 30. juni. Men som følge af en helt
særlig situation i Borgerservice i en række kommuner landet over blev slutdatoen for, hvornår alle
skulle være flyttet fra NemID til MitID, rykket til den
31. oktober 2022.
Fortsat flere downloads og brugere
I starten af juni måned var antallet af downloads
af NemID nøgleapp steget til flere end imponerende 8,1 mio, mens appen nåede op på at have flere
end 4,4 mio unikke brugere.
Downloads og brugere
Dato

Downloads

Brugere

15/12 – 2021

7.268.756

4.122.547

4/2

7.565.490

4.206.398

9/3

7.706.373

4.248.531

6/4

7.829.153

4.294.209

8/6

8.132.802

4.406.240
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MitID
Sluttidspunktet for overgangen
til MitID er udskudt, men der er
fortsat fuld fart på migreringen
Den ekstraordinære situation i Borgerservice i en
række kommuner landet over i foråret har betydet,
at slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID,
er rykket til den 31. oktober 2022.
Udrulningen er dog fortsat i høj kadence, for at
sikre at så mange danskere som muligt er flyttet
pr. 30. juni, som var den oprindelige slutdato.
I begyndelsen af juni var over 4 mio. danskere
flyttet over på MitID.

ophøre med at anvende NemID nøglekortet
pr. 30. juni 2022.
ID-funktionalitet i appen
I begyndelsen af juni måned er der landet en
imødeset leverance i MitID, nemlig en ID-funktionalitet, eller pas-funktionalitet om man vil. Det er
et alternativ til de øvrige måder at få MitID på,
fx på MitID.dk eller i Borgerservice.

Påbud om nøglekortet
Flytningen af sluttidspunket for migreringen
har krævet Finanstilsynets accept, fordi NemID
nøglekortet i dag anvendes under Finanstilsynets
dispensation for ikke at leve op til lov om betalingers krav om stærk kundeautentifikation.

Den nye funktionalitet gør, at bestemte grupper får nemmere ved at få MitID. Det gælder
for eksempel danskere, der er bosat i udlandet.
De kan nu downloade en MitID-app og direkte i
appen scanne deres gyldige danske, grønlandske eller færøske pas og dermed få MitID, og
med det slipper de for at skulle besøge dansk
borgerservice for at blive oprettet. Også slutbrugere der er bosiddende i Danmark, men
som er forhindret i at møde op i Borgerservice,
kan bruge den nye funktionalitet til at aktivere
deres MitID.

Finanstilsynet har håndteret det praktisk ved at
udsende påbud om overholdelse af kravene
om stærk kundeautentifikation til alle banker.
Med påbuddet skal bankerne som udgangspunkt

Derudover vil funktionaliteten også hjælpe den
gruppe danskere, der har mobiltelefon uden
NFC-scanner, der derfor i dag ikke kan scanne
deres pas.

Pengeinstitutterne er derfor også travlt beskæftiget med at følge op på de af deres kunder, der
har fået at vide, at de skal migrere, men ikke har
reageret på det.
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Kortbetalinger på nettet
Der er nu udviklet en 3D-secure løsning – den
fælles betegnelse for de sikkerhedsløsninger, der
gør nethandel mere sikker for kortholderne - så
man kan bruge MitID at godkende kortbetalinger
på nettet, på sammen måde som man kender det
fra NemID.
Der er endnu ikke løsninger til de scenarier, hvor
slutbrugeren bruger kodeviser eller kodeoplæser,
men de er under udvikling og forventes at være
klar i løbet af andet halvår af 2022.
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Sektorprogram
for fremtidens
betalingsinfrastruktur
Formålet med sektorprogrammet for den fremtidige betalingsinfrastruktur er på vegne af deltagerne
i den danske clearing, at Target DKK-migreringen
gennemføres i henhold til den overordnede sektorplan, samt at koordinere og understøtte ændringen fra de eksisterende clearinger til P27-clearinger, herunder P27's integration til Target DKK.
Programmet har derudover ansvaret for lukning af
Dokumentløs clearing.
Etablering af programmet
Programmet, herunder governance, er etableret,
og hen over foråret er de nødvendige ressourcer
allokeret.
Der er etableret et rapporterings-setup, med
månedlig statusrapportering i forhold til projekternes planer og parallelt hermed datacentralernes
månedlige status i forhold til de aftalte milepæle.

Risikoopsætningen er under etablering.
Programmets risici ses som en akkumulering
af de enkelte projekters risici for så vidt angår
sektorplanen kombineret med programmets
risici. Der er i risikoarbejdet særlig fokus på rettidig (tidlig) igangsætning af mitigerende foranstaltninger, samt løbende opfølgning herpå.
Sektorplanen – som er den gældende pr. 31.
marts 2022 - kan ses i bilagssektionen, hvor der
også er en organisationsoversigt.

Programmets Styregruppe
har følgende deltagere
Kasper Sylvest, Danske Bank (formand)
Jan Staal Rasmussen, Nykredit (BEC-bankerne) (næstformand)
Thorkil Braagaard, Lokale Pengeinstitutter (næstformand)
Niels Skylvad, Sydbank (Bankdata bankerne)
Jeppe Buk, Jyske Bank (Bankdata bankerne)
Kasper Almar Mortensen, Nordea
Helle Stensgaard Krabbe, Nordea
Casper Gjerris, Lån & Spar (SDC-bankerne)
Søren Nicolaisen, Landsdækkende Banker
Claus Richter, P27
Morten Strange Thomsen, P27
Jacob Groth, P27
Michael Busk-Jepsen, Finans Danmark
Rasmus Engbæk Larsen, Finans Danmark
Lise Ebbensgaard, Finans Danmark
Charlotte Gullak, e-nettet
Karen Helsbøl, e-nettet (Program Manager)
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e-bankskifte
Giver en bankkunde mulighed for at give
samtykke til, at en hvilken som helst dansk bank
kan hente et overblik over den potentielle
kundes nuværende engement

I løbet af foråret har vi arbejdet på at forberede og
planlægge projektet, og herunder har vi påbegyndt
analyser i henholdsvis et forretningsmæssigt spor,
et juridisk spor og endelig et teknisk spor. Disse skal
lede frem til en samlet plan, som vil blive taget op
til endelig beslutning i Finans Danmarks bestyrelse
senere på året.
Accept via e-samtykke
Med e-bankskifte tager e-nettet sammen med
finanssektoren et væsentligt skridt for at forbedre og styrke processen i forbindelse med et bankskifte. Løsningen designes sådan, at en bankkunde
kan give samtykke til, at en hvilken som helst dansk
bank kan hente et overblik over den potentielle kundes nuværende engement i en hvilken som
helst anden dansk bank.
Det er planen, at når kunden skal afgive dette
samtykke, skal det ske via e-nettets samtykkeløsning, e-samtykke. e-samtykke benyttes allere-

de i dag til indhentning af samtykker vedrørende
udveksling af realkreditlånedata.
De indhentede oplysninger gør det muligt for
det modtagende pengeinstitut at gøre den
videre proces mere simpel og deraf øge kvaliteten
af rådgivningen til kunden, hvilket også gælder i
forhold til at afdække kundens nuværende økonomiske situation.
Vælger kunden at skifte til modtagende pengeinstitut, vil de indhentede oplysninger nemt kunne
genanvendes i e-engagement og derigennem
sikre slutbrugeren en smidig oplevelse i forbindelse med selve bankskiftet.
e-bankskifte bidrager på den måde til at nedbringe friktionen ved bankskifte, højne kvaliteten af
kundeoplevelsen samt reducere omkostningerne
for bankerne.

Hvad er e-bankskifte
e-bankskifte er en ”forbrænder” til
e-engagement. Lidt forenklet kan man sige,
at hvor e-engagement fjerner besværet for
banken, fjerner e-bankskifte konkret besværet for
bankkunden.
I forbindelse med bankskifte bruger mange
bankkunder lang tid på at indsamle et overblik
over deres nuværende engagement. Der
skal søges informationer hos flere kilder og
fremskaffes oplysninger om konti, depoter, kort,
pension, lån, betalingsservice osv.
Med e-bankskifte vil et samtykke fra kunden give
den potentielt nye bank mulighed for hurtigt
og nemt at få overblik over den potentielle
kundes nuværende engement. På den måde
bliver ingen oplysninger tabt, og de manuelle
tastefejl elimineres. Samlet set vil kunden opleve,
at rådgivningen bliver bedre, og at processen
gennemføres hurtigere og nemmere
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Forretningsudvikling
I det her afsnit åbner vi dørene til
e-nettets værksted for forretningsudvikling,
hvor vi arbejder på en række idéer inden
for mulighedsrummet mellem ny teknologi,
regulering og finanssektorens ønsker til nye
fælles løsninger
I denne udgave af e-nettets halvårsrapport har
vi valgt at sætte luppen på tre områder, der optager os særligt i øjeblikket og et enkelt projekt, vi - for
nu – har lagt på hylden. Det drejer sig henholdsvis
om Ejendomsadvarsler, bæredygtig finans (ESG)
og bildata, mens vi kort runder Andelsboliganalyse,
der blev sat på pause i foråret.
Ejendomsadvarsler
Ejendomsadvarsler er en digital løsning, som
skal skabe lettere adgang til væsentlige ejendomstyper og væsentlige servitutter i Tingbogen, der kan
være relevante i forbindelse med etablering af lån
i fast ejendom.

Løsningen vil skabe værdi:
•	For rådgiverne, der vil opleve bedre
sagsoverblik, hurtigere sagsbehandling
og færre fejlbehandlinger
•	For backoffice-medarbejdere, der vil opleve
hurtigere lånevurdering, færre tilbageløb (first
time right) samt mindre risiko for oversete fejl
•	For finanssektoren, der vil kunne effektivisere
arbejdsprocesser, øge kundetilfredsheden og
undgå økonomiske tab ved fejlbehandlinger
•	For kunden, som vil opleve sikker rådgivning,
hurtigere sagsbehandlingstid samt færre ubehagelige overraskelser, som følge af at ejedomstypen ikke har været korrekt

Løsningen skal hjælpe rådgivere i de danske
penge-og realkreditinstitutter med at identificere
den korrekte ejendomstype samt relevante forhold
- eksempelvis servitutter - og herved sikre, at lånesagen opstartes og behandles korrekt.

Vi har i løbet af foråret afsluttet en teknisk POC,
der er blevet drøftet på e-nettets advisory board
Bolig, hvor der blev givet input og opbakning til en
bilateral løsning. Vi fik endvidere opbakning til at
indstille til analyse ved bestyrelsen med henblik på
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at udarbejde en MVP til dem, der ønsker at tage
løsningen i brug.
Bæredygtig finans
Finanssektoren vedkender sig sit ansvar i forhold til
den bæredygtige omstilling, der har stort fokus nu
og også vil have det i de kommende år. I e-nettet
har vi de sidste par måneder derfor været i dialog
med sektoren for at identificere, hvordan sektoren arbejder med bæredygtig finans, og hvilke
udfordringer der er i arbejdet med den bæredygtige omstilling. Vi har i den forbindelse identificeret sektorfælles udfordringer, som vi i e-nettet vil
undersøge, hvordan vi kan understøtte sektoren i.
På e-nettets bestyrelsesseminar i slutningen af
juni vil vi komme med et oplæg om ESG, og de
sektorfælles udfordringer vi har identificeret, med
det formål at drøfte behovet for etablering af en
proces og governance for et digitalt sektorfælles
ESG-spor.
Bildata
Finans Danmarks ”Forum for Bæredygtig Finans”
indeholder 20 anbefalinger til, hvordan finanssektoren kan gå forrest og bidrage til den grønne
omstilling. Nogle af anbefalingerne handler bl.a.
om:
•	Ambitiøs CO2-screening
•	Bæredygtig klassifikation på udlån
og investeringer
•	Øget fokus på bæredygtige transportmidler
Vi har i e-nettet fået en forespørgsel fra sektoren om, hvorvidt vi i e-nettet kan sikre adgang
til bildata. Disse er væsentlige i forbindelse med
pengeinstitutternes rapportering i forbindelse med
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CO2-opgørelser på deres udlånsportefølje, til
brug for deres generelle kundeoverblik og til
værdisætning er deres aktiver.
e-nettet er derfor ved at undersøge, om vi kan
udvikle en digital løsning, som automatisk udstiller data om blandt andet CO2-udledning for
specifikke køretøjer. Løsningen skal effektivisere
adgangen til bildata og sikre bedre datakvalitet.
Ambitionen er at skabe en sektorfælles standard
for indhentning af bildata, som bl.a. skal være
med til at ruste sektoren til at imødekomme de
kommende revisionskrav inden for ESG-området. Vi er bevidste om, at bildata er væsentlige i
mange forskellige sammenhænge, og det kan i
et længere perspektiv udvikle sig til at omhandle
flere parametre end blot ESG-området.
e-nettet har i juni måned kvalificeret behovet- og interessen for projektet om bildata på
advisory board Bank. Her blev der givet input og
opbakning til projektet. Vi fik endvidere opbakning til at indstille projektet til bestyrelsen med
ønske om finansiering til en sektorfælles bildataløsning. Vi arbejder i e-nettet derfor frem mod
at kunne indstille projektet Bildata til e-nettets
bestyrelse i andet halvår af 2022.

Hvad er Ejendomsadvarsler

Andelsboliganalyse
I Andelsboliganalyse-projektet har vi undersøgt
muligheden for at skabe en digital platform, der
kan hjælpe både pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andelsboligforeninger med at gøre
det nemmere at udveksle data på tværs – for
eksempel ved at lave et fælles sektorsystem
til udveksling af oplysninger i forbindelse med

Ejendomsadvarsler er en digital løsning, som
skal skabe lettere adgang til væsentlige
ejendomstyper og væsentlige servitutter i
Tingbogen, der kan være relevante i forbindelse
med etablering af lån i fast ejendom. Løsningen
skal hjælpe rådgivere i de danske penge- og
realkreditinstitutter med at identificere den
korrekte ejendomstype samt relevante forhold
eksempelvis servitutter og herved sikre, at
lånesagen opstartes og behandles korrekt.

14

Halvårsrapport 2022

andelsboligkøb og -salg, eller til identificering og
værdiansættelse af andelsboligforeningerne.
På e-nettets bestyrelsesmøde den 31. marts blev
det besluttet ikke at flytte projektet fra analyse til
gennemførsel for nuværende. Sektoren er generelt positive over for projektet og løsningsforslaget,
da de udfordringer, som projektet adresserede,
er bredt anerkendt. Timingen er dog ikke rigtig for
gennemførsel af projektet, blandt andet fordi at det
- for nuværende - ikke er muligt at prioritere den
nødvendige egenudvikling i sektoren.
Der er høj efterspørgsel efter digitalisering og øget
standardisering på andelsboligområdet, som vi
kender det fra ejerboligmarkedet, og e-nettets
bestyrelsen anbefalede derfor, at e-nettet genbesøger projektets relevans og ikke mindst timing om
12-24 måneder.
e-nettet har siden bestyrelsesmødet faciliteret
nedlukning af projektet og afstemt beslutningen
med relevante interessenter, herunder særligt
eksterne interessenter som Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation og Ejendom Danmark,
der har været involveret i projektet.

15

Halvårsrapport 2022

Status på
produkter
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e-engagement
Hvert år skifter omkring 200.000 danskere bank.
Tiden det tager er nedbragt fra 2-3 måneder til
2-3 uger siden e-engagement blev lanceret i 2014
Vi har i løbet af foråret forberedt os på at flytte
e-engagement over på e-nettets moderniserede
platform, og transitionen var planlagt til at foregå i
weekenden den 10.-12. juni. I optakten ramte vi dog
ind i et major incident på e-engagement, der strakte sig over to dage helt op til weekenden for transitionen, og derfor blev denne udskudt. Vi er herefter
gået i gang med at planlægge, hvornår transitionen
kan foregå.

Hvad er e-engagement?
e-engagement er en fælles digital løsning
til engagementsoverførsler mellem
pengeinstitutterne. Løsningen er iværksat af
Digitaliserings-og Infrastrukturudvalget under
Finans Danmark. Én sag repræsenterer som
udgangspunkt et helt kundeengagement, og
hver sag indeholder typisk flere produkter.
S2S-brugere: Nordea, Danske Bank, BECs
pengeinstitutter, SDCs pengeinstitutter og
Bankdatas pengeinstitutter.
Portalbrugere: Enkelte pengeinstitutter

Indsigt
Som bruger af e-engagement kan man få adgang
til rapporteringsportalen Indsigt. I Indsigt kan brugerne selv hente statusrapporter, når det ønskes - og
på den måde få et helt unikt indblik i mønstrene for
afgivne og modtagne kunder – hvor de kommer fra,
og hvor de går hen.
Man har mulighed for at hente egne plus sektorens tal for e-engagement. Hvis man ønsker at
få adgang til Indsigt, kan man kontakte e-nettets
support på: support@e-nettet.dk.
Erfa-møde
Tirsdag den 26. april holdt vi erfa-møde for brugere

af e-engagement. Mødet foregik på Teams, og flere
end 100 deltagere havde takket ja til invitationen.
Vi valgte at holde mødet på Teams, da netop det
var et ønske fra mange deltagere; ikke mindst for at
kunne minimere transporttid og for bedre at kunne
deltage flere fra samme pengeinstitut. Overordnet
set fungerede det godt, og vi oplevede stort engagement samt spørge- og erfaringsudvekslingslyst.
Samlet set har vi fået masser af brugbare input til
det videre arbejde med udviklingen af e-engagement, og vores indtryk er, at mange af brugerne blev
klogere på blandt andet arbejdsprocesser og hvor
man kan hente hjælp og dokumentation. Samtidig
har vi gjort os nogle værdifulde erfaringer til næste
gang, vi holder erfa-møde, hvilket vi planlægger at
gøre i efteråret.
e-bankskifte
Finans Danmarks bestyrelse har besluttet at sætte
gang i et projekt kaldet e-bankskifte, der skal give en
bankkunde mulighed for at give samtykke til, at en
hvilken som helst dansk bank kan trække et overblik
over den potentielle kundes nuværende engement
i en hvilken som helst anden dansk bank. Vi skriver
særskilt om projektet tidligere i denne rapport.
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Clearingerne
e-nettet varetager
forvaltningsopgaven
på den danske clearinginfrastruktur på vegne af
Finans Danmark, der er
scheme-ejer
e-nettet har på vegne af Finans Danmark gennemført en assessment af clearingdeltagernes - og
deres datacentralers - efterlevelse af kravene i den
nye cyber security rulebook for clearingerne.
Den gennemførte assessment dokumenterer et
rigtig fint resultat med en gennemsnitlig efterlevelse på 93% og en cyber security modenhed på
”High”.

Hvad er Clearingerne?
I Straksclearingen sker realtidsoverførsel således,
at beløb overføres til modtager efter få sekunder.
I Intradagclearingen sker overførsel af betalinger
indenfor samme bankdag, som betalingen
er initieret. Sumclearingen er det ældste
clearingsystem og afvikler detailbetalinger fra
eksempelvis Dankort og Betalingsservice én gang
i døgnet på bankdage.

I forhold til at leve op til målsætningen i Finans
Danmarks cyberstrategi, er der identificeret en
række findings, som bliver fulgt op i de relevante clearing-fora samt bilateralt med de enkelte
banker og deres datacentraler.
Vi glæder os desuden over, at driften har været
stabil gennem foråret, og vi har naturligvis stor
fokus på, at den fortsat vil være det.
Endelig er en væsentlig del af arbejdet i clearingteamet rettet mod sektorprogrammet for fremtidens betalingsinfrastruktur, som du kan læse mere
om i et særskilt afsnit.
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e-connect
e-nettet har
forvaltningsansvaret
for det lukkede netværk,
der understøtter
infrastrukturen
mellem parterne
i den danske clearing

Nets har solgt deres konto-til-konto baserede services, herunder clearingerne, til Mastercard. I den forbindelse er e-nettet blevet bedt at
etablere nye fysiske forbindelser til Mastercards
danske datacenter. Sideløbende skal Mastercard etablere en kopi af clearingsapplikationerne
i deres nyetablerede miljøer, som efterfølgende
skal forbindes med sektoren gennem e-connect
netværket.
Mastercard har samtidig anmodet e-nettet om
at fortsætte med governance på e-connect, hvilket vi er i gang med at forberede.
Driften på e-connect er stabil, og der har ikke
været nedetid, siden e-connect gik i luften i 2018.

Hvad er e-connect?
e-connect er et lukket netværk, som er centralt
for sikker drift af det danske clearingsystem.
Netværket benyttes til at udveksle clearingdata
og informationer mellem pengeinstitutter.
Derudover transporteres e-nettets øvrige
transaktioner over netværket i forbindelse med
bolighandler, tinglysning, m.m.
e-nettet spiller en afgørende rolle for
den finansielle sektor via e-connect. Med
forvaltningsansvaret for e-connect sikrer e-nettet
leverandørstyring af netværket på vegne
af sektoren og varetager den overordnede
governance.

19

Halvårsrapport 2022

e-bolighandel
e-bolighandel sikrer effektiv
informationsudveksling
og håndtering af
ejendomshandelen.

Fokus for 2022 vil udelukkende være på transitionen
af e-bolighandel til e-nettets moderniserede platform. Derfor er der ikke planlagt flere releases på
e-bolighandel i 2022

Hvad er e-bolighandel?
e-bolighandel er den fælles standard, hvor
professionelle aktører – pengeinstitutter,
advokater og ejendomsmæglere – mødes
omkring bolighandler. Alle dokumenter og
informationer er tilgængelige og samlet ét sted
for alle parter i en handel. Det sikrer effektiv og
sikker informationsudveksling samt håndtering
af ejendomshandlen. Det gælder også for en
af bolighandlens hjørnesten: Garantistillelsen.
e-bolighandel handler om optimering, som
sikrer et hurtigere og mere sikkert forløb for
penge-og realkreditinstitutterne, mæglerne og
advokaternes fælles kunder.

e-berigtigelse
De enkelte mæglersystemleverandører har åbnet
for e-berigtigelse på forskellige tidspunkter, men
næsten alle har nu adgang til funktionaliteten som gør det nemt for ejendomsmæglere og advokater at oprette skøder på baggrund af de data,
der allerede ligger i e-bolighandel og i ejendommens tingbog.
Vi får meget positive tilbagemeldinger fra de ejendomsmæglere, der anvender e-berigtigelse, og
har også modtaget en række ønsker til den videre
udvikling af produktet, som vi vil vurdere i 2023.
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Digital tinglysning
Tinglysningsretten har
nu skiftet driftsleverandør
Efter en ny udbudsrunde faldt valget igen på
Netcompany som ny driftsleverandør til Domstolsstyrelsens elektroniske Tinglysningssystem, eTL.
Transitionen fra DXC til Netcompany blev
gennemført i weekenden den 20.-22. maj. Optakten til selve transitionen var ikke helt uden udfordringer, og blandt andet blev testperioden forkortet på grund af tekniske udfordringer.
Travl start
I selve transitions-weekenden var vi i e-nettet
sammen med udvalgte datacentraler med til at
verificere systemet før åbning, som officielt fandt
sted lørdag eftermiddag.

De første uger var der dog vedvarende udfordringer med performance, som gav udfordringer hos
banker, realkreditinstitutter og ejendomsmæglere, der blev ramt af timeouts og generelt lange
svartider, hvilket i sidste ende var til stor gene for
flere slutbrugere, der oplevede processer, der blev
forsinket eller skulle gentages. Dette blev løst hos
Tinglysningsretten den 2. juni, hvorefter et normaliseret svartidsmønster har indfundet sig igen.

Under skiftet og efter åbningen var vi i e-nettet i højeste beredskab – og allerede mandag
morgen/formiddag, da der kom mange brugere på systemet, konstaterede vi sammen med
Tinglysningsretten performanceproblemer og
stabilitetsmæssige udfordringer. Det betød,
at tinglysningssystemet lukkede ned i løbet af
formiddagen.

Stærkt samarbejde
Den tekniske transition er overstået, og systemet
er nu i drift. Foran os ligger der en opgave med at
genbesøge den oprindelige samarbejdsaftale med
Tinglysningsretten og Netcompany.
Erfaringerne fra leverandørskiftet viser, hvor vigtigt
et tæt samarbejde mellem Tinglysningsretten,
deres leverandør og os i den finansielle sektor er. Vi
har siden den digitale tinglysning blev etableret for
mere end 10 år siden haft tætte relationer og godt
samarbejde, som har sikret en stabil tinglysning for
kunderne. Det er vi meget fokuserede på at fastholde i fremtiden.

Sent mandag eftermiddag blev systemet åbnet
igen, og det blev konstateret, at det igen var muligt
at forespørge og anmelde dokumenter.

eFPI2
En af de sidste applikationer e-nettet skal flyttet til
vores nye platform er vores tinglysningskomponent,

Hvad er Digital tinglysning?
e-nettet har udviklet finanssektorens fælles
løsning til tinglysning. Løsningen sikrer, at
tinglysningsprocesser bliver behandlet
standardiseret og effektivt. Den gør, at
institutterne lettere kan kommunikere med
hinanden og sikrer dermed både bedre
kvalitet i sagsbehandlingen og mere tid til
kunderådgivning.
Brugere: Penge-og realkreditinstitutter samt
ejendomsmæglere

21

som vi kalder eFPI. Vi har valgt at konkurrenceudsætte denne opgave for at sikre den bedste kvalitet og pris.
Det har vi arbejdet på gennem de seneste måneder og har haft god interesse fra kvalificerede
leverandører. Vi er lige nu i den afsluttende fase
og venter at underskrive kontrakt på udvikling og
vedligehold af eFPI2 omkring starten af juli, og en
måned senere forventes selve udviklingen at blive
skudt i gang.
e-nettet har for nyligt lanceret et REST-API til forespørgsler mod tingbogen på den moderniserede
platform. Det vil for nogle brugere, særligt mæglere, være et nemmere integrationsmønster, og
dermed en nemmere vej at få tingbogsoplysninger
på. Eventuelle nye brugere er meget velkomne til at
kontakte e-nettet for at høre nærmere.
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e-samtykke
Med e-samtykke har
kunden det fulde overblik
over alle afgivne samtykker,
uanset hvilken part kunden
afgiver samtykke til
e-samtykke gik i luften i februar, hvor en lang række
repræsentanter fra sektoren – der har været med
undervejs i udviklingen af e-samtykke – var samlet
hos e-nettet for at markere lanceringen.

Hvad er e-samtykke?

I skrivende stund er der oprettet flere end 7.500
samtykker. Tilbagemeldingerne fra rådgiverne er, at
løsningen fungerer godt, og at den har gjort en forskel
i rådgivningen af kunderne, der også har oplevet en
mere simpel proces, hvor de ikke skal lede efter deres
kontrolkode forud for et møde med banken.

e-samtykke er en digital samtykkeløsning, som
gør det muligt at indgå et digitalt samtykke
mellem flere parter. e-samtykke er et helt nyt
produkt i e-nettets palette af digitale løsninger,
som i første omgang skal bruges til at sikre den
fornødne hjemmel til udveksling af lånedata via
e-lånedata. Løsningen erstatter den velkendte
”kontrolkode” på realkreditlån og er derved med
til at gøre det mere nemt, sikkert og transparent
for privatkunder at holde styr på, hvordan deres
egne data bliver brugt.

Stigende interesse
Flere parter har noteret sig, at e-samtykke er gået
i luften, og meldt sin interesse i løsningen til brug
ved andet end e-lånedata. Endvidere er e-nettet i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om, at
e-samtykke og den kommende fællesoffentlige
samtykkeløsning sikrer en let og smidig adgang til
alle kundens samtykker – uagtet om samtykket er
indgået i privat eller offentlig regi.
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e-lånedata
e-lånedata har nu erstattet RKNet som
standardløsningen for lånedata i e-nettet

e-lånedata blev lanceret den 5. februar 2022
sammen med e-samtykke, og har siden kørt i
paralleldrift med RKNet Restgæld, som e-lånedata
erstatter.
Fra RKNet Restgæld til e-lånedata
RKNet Restgæld er et system til udveksling af restgældsoplysninger på realkreditlån, som gennem
mere end 20 år har været en grundsten i e-nettets
produktportefølje, hvor det har tjent sektoren godt.
Med RKNet Restgæld har vi transporteret lånedata
fra dataejer (realkreditinstituttet) til datarekvirenten (fx pengeinstituttet eller ejendomsmægleren),
som har kunnet se lånedetaljer som hovedstol,
nuværende restgæld og hvordan lånet bliver
afviklet. Datarekvirenten har selv skullet udarbejde beregninger for at kunne rådgive kunden om
indfrielse af lånet.
I begyndelsen af juni lukkede vi for RKNet Restgæld, og dermed er e-lånedata nu standardløsningen for udveksling af realkreditlånedata i
e-nettet.

Teknisk og funktionel opgradering
Med e-lånedata kan datarekvirenten modtage
en indikativ indfrielsesberegning pr. given dato
udarbejdet af dataejer. Det er med til at give slutbrugerne en bedre kundeoplevelse i form af mere
korrekte beregninger, da eventuelle beregningsfejl
hos den enkelte datarekvirent dermed undgås.
e-lånedata er en betydelig teknisk og funktionel
opgradering af udveksling af lånedata på tværs i
den finansielle sektor og mæglerbranchen, som vil
være en robust platform i mange år frem i tiden.
I e-lånedata har vi tilført funktionaliteten ”søg
lån”. Siden lanceringen har der været knap 55.000
kald på ”søg lån”, mens ”hent lån” er kaldt 67.000
gange. Alt i alt har der været lidt flere end 950.000
kald på e-lånedata. Vi forventer, at tallene stiger
væsentligt, nu hvor RKNet Restgæld er lukket.
De næste faser
e-lånedata er et omfattende sektorprojekt på
tværs af penge- og realkreditinstitutter og ejendomsmæglere. I projektet samler, moderniserer

Hvad er e-lånedata
I starten af 2022 blev et af e-nettets
længstlevende produkter til indhentning og
udveksling af restgældsoplysninger omlagt
til e-nettets nye platform. Omlægningen
skete i regi af projekt e-lånedata, som er et
omfattende sektorprojekt på tværs af pengeog realkreditinstitutter og ejendomsmæglere. I
projektet samler, moderniserer og udvider vi en
række processer til at understøtte håndteringen
af eksisterende lån i fast ejendom. e-lånedata
leverer låneoplysninger indeholdende restgæld,
amortiseringsforløb samt indfrielsesoplysninger,
hvilket gør det muligt for rådgiveren at indhente
alle nødvendige oplysninger om realkreditlånet
for effektivt at kunne rådgive slutbrugeren.
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og udvider vi en række processer til at understøtte
håndteringen af eksisterende lån i fast ejendom
samt sektorens muligheder for effektivt at kunne
rådgive deres kunder.
Projektet forløber i flere faser, hvor udvekslingen
af restgældsoplysninger altså er den nu afsluttede første fase. I september 2022 lukker vi ned for
næste del af RKNet, som omhandler Kurser, priser
& satser (e-lånedata fase 2) og i september 2023
forventer vi at kunne lukke helt for RKNet, hvor
e-indfrielse (e-lånedata fase 3) erstatter Indfrielse
og opsigelse.
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Tilbage til Indhold

Ejendomsdata
Øget opmærksomhed på bæredygtighed
i sektoren fører til tilkomst af nye løsninger
på Ejendomsdata-området

Den nye Ejendomsdata-platform har været i luften
i cirka ni måneder, og vi oplever stor tilfredshed
med den blandt brugerne, ligesom driften har
været stabil. Vi har løbende igennem de sidste ni
måneder fået feedback og tilpasset vores produkter efter brugernes ønsker og nye behov.

Ejendomspriser
e-nettets Ejendomspriser-website er et
professionelt værktøj udviklet til rådgivning i
forbindelse med ejendomshandel og vurdering
af ejendomme. Som det eneste prisværktøj
på markedet giver Ejendomspriser adgang til
handelspriser hentet i de offentlige registre – og
ikke kun til de udbudte priser.

Klimadata
Ejendomsdata er blevet udvidet med Klimadata.
Dermed får rådgivere og vurderingskonsulenter
adgang til vigtig viden om klimaets påvirkning af
en ejendom og dens omgivelser – og således et
endnu stærkere grundlag for korrekt ejendomsvurdering og god kunderådgivning.
e-nettets klimadata indeholder
nøgletal inden for fire klimaområder:
• Oversvømmelse fra hav
• Oversvømmelse fra skybrud
• Oversvømmelse fra grundvand
• Risiko for kysterosion

For alle fire klimaområder gælder, at man både får
oplysninger om den aktuelle situation og indikationer for, hvordan klimaforholdene vil udvikle sig
over tid – og dermed et endnu mere solidt grundlag for at træffe en beslutning om belåning af en
ejendom. For penge- og realkreditinstitutterne er
det selvfølgelig vigtigt at sikre pantet, mens god
rådgivning og en korrekt vurdering har stor betydning for kunderne, hvad enten det drejer sig om
bolighandel, nybyggeri eller låneomlægning.
Et sikkert vurderingsgrundlag
Den rigtige vurdering af en ejendom er afgørende
– fx i forbindelse med långivning. Med Ejendomsdata får du som rådgiver eller vurderingskonsulent
en samlet adgang til væsentlige data og dokumenter som f.eks. skatte- og ejendomsoplysninger,
handelspriser i lokalområdet og nu også klimadata.
Klimadata reducerer risici
Med Klimadata bidrager e-nettet til at øge
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opmærksomheden på den grønne omstilling og
løfte den finansielle sektors muligheder for at inkludere klimaforhold i deres vurderinger af ejendomme – og dermed reducere penge- og realkreditinstitutters risici i forbindelse med boliglån.
Et stærkt samarbejde, der skaber synlige gevinster
Klimadata bygger på et landsdækkende datasæt
og er en del af Ejendomsdata, hvor e-nettet i tæt
samarbejde med de offentlige myndigheder kontinuerligt sikrer kvaliteten af data, inden vi stiller dem
til rådighed for vores kunder.
Klimadata kommer i produktion den 16. juni som
S2S-løsning og via masseudtræk, mens udvidelsen
kommer i produktion i løbet af andet halvår
på Ejendomspriser websitet.
Energimærkedata
Finanssektoren ønsker at tage et større ansvar
for den grønne omstilling, og herunder at øge
opmærksomheden på finansiering af bæredygtige
ejendomme.
Institutternes indlæsning af opdaterede energimærkedata i egne systemer åbner mulighed for
en hurtig og effektiv sagsbehandling til gavn for
den vurderingsansvarlige i kreditvurderingen. Med
energimærkedata fra e-nettet, vil udvalgte data
blive leveret direkte ind i institutternes egne forretningssystemer, hvorfra de stilles til rådighed for
vurderingsansvarlige. Sagsbehandlingstiden minimeres betragteligt, når den vurderingsansvarlige
ikke selv behøver at gennemlæse Energistyrelsens
Energimærkningsrapport for at finde de nødvendige informationer. Ved at samle data ét sted, levnes
der mere plads til kvalificeret rådgivning.
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Energimærkedata vil forventeligt komme i
produktion af andet halvår af 2022 og vil blive
udstillet i ejendomsdatas standardprodukter.
Følger offentligt vurderingssystem
Det offentlige har udviklet deres nye vurderingssystem, hvorfra nye offentlige ejendomsvurderinger udsendes. Vi er i tæt dialog med
Vurderingsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Styrelsen for Data og Infrastruktur
(SDFI) omkring de nye offentlige vurderinger –
og særligt i forhold til at modtage strukturerede
data til gavn for hele sektoren.
Ny leverandør til Datafordeleren
Datafordeleren skifter driftsleverandør i løbet
af foråret 2023, hvor Netcompany bliver den
nye leverandør. Vi har i dag et godt samarbejde
med SDFI/Datafordeleren, og vi følger plan
og dialog om leverandørskiftet tæt.

Ejendomspriser
e-nettets Ejendomspriser website er et
professionelt værktøj udviklet til rådgivning
i forbindelse med ejendomshandel og vurdering
af ejendomme. Som det eneste prisværktøj
på markedet giver Ejendomspriser adgang til
handelspriser hentet i de offentlige registre
– og ikke kun til de udbudte priser.
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Drift
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Drift

I januar var der på Ejendomsdata-løsningen udfordringer med ”login funktionaliteten”. Udfordringerne opstod i forbindelse med en sikkerhedspatch af
den moderniserede platform.
I forbindelse med Tinglysningsrettens skift af
driftsleverandør i weekenden den 21. maj blev
der konstateret udfordringer fra morgenstunden
mandag den 23. maj og Tinglysningsretten lukkede hele systemet ned (både S2S og Tinglysning.dk)
omkring kl. 10.00. Systemet blev åbnet igen kl. 17.50. I
tidsrummet var det ikke muligt at trække tingbøger
og foretage anmeldelser.

Tilbage til Indhold
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Drift – fra januar 2022 til maj 2022
SLA ikke overholdt

SLA overholdt

Ikke i produktion

SLA tilgængelighed
99,8% i den primære åbningstid, hverdage kl. 07-20
99,4% i den sekundære åbningstid, hverdage kl. 20-07
SLA tilgængelighed Pensionsudbetalingssystem
98,0% alle hverdage kl. 08-22

SLA tilgængelighed e-connect
99,99% alle årets dage, 24 timer i døgnet
SLA tilgængelighed NemID nøgleapp
99,8% alle årets dage, 24 timer i døgnet

Drift

Ejendomsdata

2022 Jan

Portal

Feb

Mar

Apr

Maj

Året

Drift

NemID nøgleapp

Portal

e-samtykke

Institutsystemadgang

e-lånedata

NemID nøgleapp
Appswitchfiler

Institutsystemadgang

e-engagement

2022

Institutsystemadgang
Portal CPR
Portal CVR

Søg lån
Hent lån

Restgæld, kurser,
priser og satser

Gennemstilling

e-bolighandel

Portal
Institutsystemadgang
Mæglersystemadgang

Digital Tinglysning - e-nettet

Tinglysningsinteraktion

Digital Tinglysning - Tinglysningsretten

Ekstern drift

e-connect

e-connect

Pensionsudbetalingssystemet

Portal

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Året
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Drift – fra januar 2022 til maj 2022
SLA ikke overholdt

SLA overholdt

Ikke i produktion

SLA tilgængelighed
99,8% i den primære åbningstid, hverdage kl. 07-20
99,4% i den sekundære åbningstid, hverdage kl. 20-07
SLA tilgængelighed Pensionsudbetalingssystem
98,0% alle hverdage kl. 08-22

SLA tilgængelighed e-connect
99,99% alle årets dage, 24 timer i døgnet
SLA tilgængelighed NemID nøgleapp
99,8% alle årets dage, 24 timer i døgnet

Drift

2022 Jan

eSkatData - e-nettet

Gennemstilling

eSkatData - Skatteforvaltningen

Ekstern drift

MPLS Mastercard

MPLS Mastercard

Dataindsigt

Gennemstilling

Samlet tilgængelighed – e-nettet

Feb

Mar

Apr

Maj

Året

99,87%
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Bilag
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Governance

år

Sektorplanen

kvartal
(F1)

Target DKK

P27 DKK Batch samt
reverse Intradag og Sum
(Front runner)
(P2)

2021
1

2

3

2022
4

1

2

P27 DKK Instant (Teknisk
integration til TIPS + Kunde onboarding)

Aftaler

2

3

4

Migrate
endpoint

Regression
test

3

4

1

2

3

2026
4

1

Kunde onboarding
Selv
certificering

Kunde onboarding

Sektortest (Target DKK)

t

Set up
endpoint

2

Sektortest

Design, build, intern test

Analyse

1

2025

Sektortest

Design, build, intern test

(P3)

(F2)

1

Design, build, intern test

P27 DKK Batch samt reverse
Intradag og Sum
(Long tail)

MPS datacenterskift
eksisterende clearinger fra Nets
til MC platform

4

2024

Nationalbanken design, build, intern test

(P2)

Transformation / produktflytning

3

2023

Migrate endpoints
to production
environment

Transformation

2

3
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Porteføljeoverblik
Bonitet og fremdrift

Analysen på Kundesanktionsscreening er re-scopet
efter beslutning om at afsøge evt. synergieffekter mellem sanktions-screeningsprojektet og de to
øvrige kundescreeningsprojekter: Adverse Media
Screening og PEP/RCA screening. Konsekvensen er
en forlængelse af analysefasen med ca. tre måneder.

Sector
Partnerships
Real Estate &
Mortgage

Grundet ressourceudfordringer hos realkreditinstitutterne er opstart af sektortesten på Kurser, priser og
satser udskudt til d. 2. maj og releasedatoen er fastsat til d. 22. juni 2022.

Overordnet
status

Fremdrift

Fremtidens
Betalingsinfrastruktur

31-03-26

●

●

Ensidig flytning af
værdipapirer (ny)

30-11-22

●

●

Kurser, priser & satser

01-09-22

●

●

Indfrielse & opsigelse

01-09-23

●

●

KYC erhvervsstandard

26-10-22

●

●

MitID ID&V

Afsluttet

●

●

Lukket

●

●

Kundesanktionsscreening
(tidl. Sanktionsscreening)

23-06-22

●

●

MitID

31-10-22

●

●

Andelsboliganalyse

Afsluttet

●

●

Q3/Q4-22

●

●

FALK

Data &
Development

MitID

På MitID er datoen, for hvornår alle slutbrugere skal
være migreret, rykket fra den 30. juni til den 31. oktober 2022.
Porteføljens bonitet er over middel, da ni af porteføljens elleve projekter har en overordnet status ”grøn”.

Nye
mulighedsrum

Slutdato

Projekt

Analyse

Gennemførelse

AML

e-nettets projektportefølje består af elleve prioriterede sektor-projekter, hvoraf et enkelt projekt, Ensidig
flytning af værdipapirer, er ny i rapporteringen.
Andelsboliganalyse, MitID ID&V og FALK er afsluttet og
er med i rapporteringen for sidste gang.

e-bankskifte
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e-nettets bestyrelse

Lars Alstrup, Danske Bank, formand
Casper Gjerris, Lokale Pengeinstitutter, næstformand
Morten Boni, Nordea Kredit, næstformand
Jens Kristian Anders Møller, DLR Kredit
Lars Waalen Sandberg, Jyske Bank
Jesper Andersen, Nykredit
Niels Skylvad, Landsdækkende Banker
Betina Birring Bonnichsen, e-nettet
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Advisory boards

Advisory board Bolig

Advisory board Bank

Advisory board AML

Advisory board Mægler

Anne Blak Pedersen, Nykredit

Henrik Thagaard, Arbejdernes Landsbank

Jacob Dahl Kongerslev, Danske Bank

Christian M. Andersen, Lokalbolig

Ole Mørch, DLR

Louise Tranberg Fallesen, Sydbank

Koch, Henrik, Nordea

Martin Wiesener, EDC

Carsten Nymann, Danske Bank, næstformand

Henrik Jensen, BEC

Esben Scotwin Sarp, BEC

Morten Eriksen, DSE

Gitte Friis Kaalund, Bankdata

Jan Rye Andersen, Jutlander Bank

Lene Lorenzen, Sydbank

Per Bie, Danbolig

Kirsten Fog, Nordea Kredit, formand

Kjartan Ostenfeld, Nordea, formand

Michael Wognsen, Bankdata

Peter J. Mattsen, Nykredit Mægler

Niels Aagaard Lorenzen, SDC

Michael Wognsen, Bankdata

Frederik Reumert, Nykredit

Preben Merrild Angelo, Realmæglerne

Pia Lorenzen, Sydbank

Niels Aagaard Lorenzen, SDC

Tom S. Jensen, Finans Danmark

Uffe Drejer, Home

Thomas Byrdal Christensen, BEC

Jens Keld Nørgaard Trinskjær, Danske Bank

Cecilie Sander Bernbom, Finans Danmark

Thomas Sandelius, Jyske Bank

Lars Rasmussen, SDC

Thomas Strandgaard Skræddergaard,

Peter Pihlsbech Rasmussen, DLR

Sparekassen Kronjylland

Henrik Svanberg, Jyske Bank
Martin Anfeldt, Lån og Spar Bank
(på vegne af LOPI)

