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BBR - Procesoverblik
Indledning
Dokumentationen omkring BBR er struktureret med inspiration fra FDA arkitekturreolen, således at arkitekturprodukterne afspejler denne på en for BBR hensigtsmæssig
måde.
Dokumentet indeholder en dokumentation
af ”BBR Procesoverblik”, som er indplaceret
i arkitekturreolen på ”hylden”:
• Perspektiv: Opgaver
• Niveau: Konceptuelt

Overblik over forretningsprocesser
Nedenfor findes en grafisk illustration over de vigtigste af de forretningsprocesser ift. BBR. Efterfølgende er
der en kort beskrivelse af de enkelte processer.
Processerne er opdelt i 6 hovedgrupper:

1

•

Strukturerede digitale indberetninger.
Omhandler processer til håndtering af digital henvendelse fra ejer eller tredje part med (forslag til)
administrative ændringer i BBR. Processerne vil normalt involvere en kommunal godkendelse af
ændringerne, men de kan også være fuldautomatiske.
Omfatter desuden processer til oprettelse/opdatering af stedbestemmelse1 af bygninger mv. samt
håndtering af relationer til hhv. Adresseregistret og GeoDanmark.

•

Indberetninger via BBR Kommune klient.
Processer til at håndtere indberetninger til BBR, som ikke fremsendes på en struktureret digital
form til brug for en automatiseret behandling – fx ikke-digitale henvendelser til kommunen.

•

Ejendomsdannelse.
Processer i relation til ejendomsdannelse, dvs. matrikulære forandringer i Matriklen og ændringer i
Ejerforhold i Ejerfortegnelsen.

•

Kvalitetskontroller.
Processer til landsdækkende kvalitetskontroller, håndtering af fejl, mangler og indsigelser samt ift.
tilsyn med kommunernes registerføring.

•

Distribution.
Processer til distribution af BBR data til Datafordeler og OIS samt til andre offentlige myndigheder,
hvor BBR har en særlig forpligtigelse i henhold til BBR loven.

Herunder stedbestemmelse af bygninger på umatrikulerede arealer.
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Figur 1 Overblik over forretningsprocesser ift. BBR.
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Strukturerede digitale indberetninger
Administrative ændringer i BBR via indberetning fra ejer
Denne proces behandler strukturerede digitale indberetninger fra ejere (fx gennem RetBBR) om opdateringer til de registrerede BBR oplysninger.
Ændringerne kan skyldes, at der er foretaget ændringer i de eksisterende bygninger, eller at ejer fx på baggrund af en udsendt BBR-meddelelse mener, at der er fejl i registreringen.
Uanset årsagen oprettes der en BBR sag, hvor de foreslåede ændringer registreres, så opdateringen efterfølgende kan dokumenteres. Hvis kommunen godkender de foreslåede ændringer, afsluttes BBR sagen, og
BBR opdateres med ændringerne, og der udsendes en ny BBR meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR
oplysninger.
BBR sagen kan eventuelt oprettes automatisk på baggrund af den digitale indberetning, ligesom kommunen
kan vælge, at automatisere godkendelsen af visse typer af indberetninger/opdateringer, således at BBR sagen afsluttes, og BBR opdateres, når ejeren fremsender sine ændringer.

Administrative ændringer i BBR via indberetning fra tredje part med tillid
Denne proces behandler strukturerede digitale indberetninger fra virksomheder og myndigheder - fx andre
afdelinger i kommunen og Vurderingsstyrelsen - som kommunen på forhånd har godkendt til at kunne foretage direkte opdatering i BBR.
Ændringerne kan skyldes, at der er konstateret en forskel mellem de faktiske forhold, og det der er registreret i BBR, eller at der er foretaget en ændring i fx varmeforsyning i et område, hvor kommunen vælger at
foretage en samlet opdatering af alle de ændrede BBR objekter.
Uanset årsagen oprettes der en BBR sag, hvor de foreslåede ændringer registreres, så opdateringen efterfølgende kan dokumenteres. Hvis kommunen godkender de foreslåede ændringer, afsluttes BBR sagen, og
BBR opdateres med ændringerne, og der udsendes en ny BBR meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR
oplysninger
BBR sagen kan eventuelt oprettes automatisk på baggrund af den digitale indberetning, ligesom kommunen
kan vælge, at automatisere godkendelsen af visse typer af indberetninger/opdateringer, således at BBR sagen afsluttes, og BBR opdateres, når ændringer anmeldes.
Der udsendes en ny BBR-meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR oplysninger.

Administrative ændringer i BBR via indberetning fra tredje part
Denne proces behandler strukturerede digitale indberetninger som ikke kommer fra ejere eller tredje part
med tillid, om at der er forskel mellem de faktiske forhold, og det der er registreret i BBR. Det kan fx være
et transportfirma, en lejer af en bolig eller en nabo, som indberetter en forskel mellem de registrerede BBR
oplysninger og de faktiske forhold til kommunen.
Uanset årsagen oprettes der en BBR sag, hvor de foreslåede ændringer registreres, så opdateringen efterfølgende kan dokumenteres. Hvis kommunen godkender de foreslåede ændringer, afsluttes BBR sagen, og
BBR opdateres med ændringerne, og der udsendes en ny BBR meddelelse til ejer, med de opdaterede BBR
oplysninger
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Indberetning af energiforbrug
Energiforsyningsselskaberne er forpligtet til at foretage en struktureret digital indberetning af oplysninger
om slutbrugers energiforbrug, således at disse kan registreres i BBR.
Indberetningerne sker periodevis, og fremsendes med måleenhedens adressemæssige placering. BBR omsætter derefter denne adresse til det BBR objekt – Grund, Bygning, Enhed eller Teknisk anlæg – hvorpå
energiforbruget skal registreres.

Nyregistrering af bygning eller teknisk anlæg
Alle bygninger i BBR tildeles et punkt på bygningens grund, således at bygningens reelle placering kan stadfæstes. Både som masseoprettelse ifm. at den nye ejendomsvurdering kræver denne stedbestemmelse på
alle eksisterende bygninger og ifm. oprettelse af nye bygninger og tekniske anlæg tilknyttes der en præcis
stedbestemmelse hertil.

Tilknytning af husnummer og adresse
Tilknytning af adresseoplysninger til BBR forretningsobjekter, dvs. Husnummer til bygninger og tekniske anlæg samt Adresse til enheder.

Indberetninger via BBR Kommune klient
Administrative ændringer i BBR på ikke-digitale henvendelser
Selvom indberetning af ændringer til BBR i højere grad fremover vil være digital eller indrapporteret via
selvbetjeningsløsninger, vil kommunerne fortsat skulle kunne håndtere andre former for indberetninger i
form af ikke-digitale og ikke-strukturerede indberetninger (fx via mail).
Disse indberetninger behandles og indtastes manuelt i BBR Kommune klienten af de kommunale registerførere.

Registrering af byggesager
Byggesagsbehandling i kommunerne er en af de største enkeltkilder til ajourføringen af BBR.
Oplysningerne i BBR udgør dokumentationen af situationen ”as is”, når en byggesag forberedes, udformes
og afsendes til kommunens byggesagsmyndighed. I takt med at de efterfølgende led i sagsprocessen og
selve byggearbejdet gennemføres, vil de nye oplysninger om bygningens eller enhedens størrelse, anvendelse, installationer mv. blive opdateret i BBR.
BBR sag ajourføres med oplysninger om byggesager og fremdriften i disse.

Registrering af tilladelsessager
Det er ikke alle til- og ombygninger der kræver indsendelse af en byggesagsansøgning til kommunen. Mindre til- og ombygninger – fx opførelse af et haveskur - skal ejer blot anmelde til kommunen, når ændringen
er gennemført.
Som ved byggesager har ejer pligt til at sikre, at de korrekte oplysninger findes i BBR. Tilladelsessager og de
tilhørende forandringer skal derfor registreres i BBR.
BBR sag ajourføres med oplysninger om tilladelsessagen.
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Indberetning af erstatning ved stormfald og stormflod
Hvis en privat skov eller dele af den er væltet på grund af storm, kan ejeren gennem Stormrådet søge om
tilskud til at rejse ny skov. Tilsvarende kan der søges om erstatning ved stormflod.
Afgørelse herom registrerer Stormrådet via BBR Kommune klienten i BBR.

Indberetning af tilskud til støjisolering
Ejere, som generes af støj fra jernbanenettet, kan søge om tilskud til støjdæmpende foranstaltninger, fx i
forbindelse med der sættes nye lydisolerende vinduer i bygningen.
Afgørelse om tilskud hertil registrerer Banedanmark via BBR Kommune klienten i BBR.

Registrering af forsvarets bygninger
Forsvarets ejendomme registreres i BBR af Forsvaret og/eller Justitsministeriet. Dette for at sikre, at der
kun registreres og udstilles de oplysninger, som Forsvaret finder det forsvarligt at udstille.

Ejendomsdannelse
Matrikulær forandring af samlet fast ejendom (SFE)
BBR modtager hændelser fra Matriklen om matrikulære forandringer – foreløbige og endelige – og registrerer dette i BBR Sag. Ejendomsforandringens indflydelse på Grund mv. registreres automatisk på baggrund af
den matrikulære hændelse, men BBR registerføreren skal opdatere oplysninger om Grunde med afløbs- og
forsyningsforhold mv.
Når sagen er godkendt af Geodatastyrelsen, afsluttes BBR sagen, BBR opdateres med oplysninger fra sagen,
og projekterede Grunde sættes i status ’Opført’.

Ejerlejlighedsdannelse og forandring
På baggrund af en advisering om oprettelse af foreløbige enheder, kvalitetssikrer/færdiggør kommunen
denne opdeling – evt. ved at tilføje supplerende BBR oplysninger.
Det er Landinspektøren, der tildeler BFE-numre til de respektive enheder i BBR.

Oprettelse af bygning på fremmed grund (BPFG)
Kommunen undersøger anmodningen om en BPFG og opretter – hvis denne kan godkendes – en ny Bygning
i BBR, eller alternativt udpeger den eksisterende Bygning, som anmodningen drejer sig om.
Kommunen opretter via en ajourføringsservices en ny BPFG i Matrikelregistret. Kommunen indberetter i
den forbindelse ejerinformationer, og disse medsendes i ajourføringsservicen, således Matrikelregistret kan
initiere Ejerfortegnelsen med disse ejeroplysninger.
Matriklen tildeler et BFE-nummer til den nye BPFG, og returnerer dette til BBR således det kan tilknyttes
den pågældende Bygning i BBR.
Der oprettes altid en ny BPFG – også selvom der er tale om en tilbygning til en eksisterende bygning.

Behandling af ændringer i ejerforhold
BBR modtager hændelser fra Ejerfortegnelsen, når der sker ændring i ejerforholdet på en ejendom. Disse
ændringer vil – afhængig af den konkrete kontekst – betyde, at BBR skal udsende kommunikation til en eller flere ejere, herunder en opdateret BBR-meddelelse.
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Vedligeholdelse af ejendomsrelation
BBR modtager hændelses mv., når der sker ændringer i ejendomsregistreringen af betydning for BBR. Dette
gælder – på sigt - både ændringer i det nye autoritative ejendomsregister (Matriklen), det nuværende Ejendomsstamregister (ESR) og i Vurderingsstyrelsens kommende vurderingsregister.

Kvalitetskontroller
Landsdækkende kvalitetskontrol
Processer ift. systematisk arbejde med at eliminere fejl gennem udbygning af det analytiske arbejde med
fejlidentifikation, logiske valideringer og automatiserede landsdækkende kontroller. Et arbejde som understøttes af nye teknikker, hvor fx kvalitetskontrol ifm. geokodning af bygninger samt Danmarks Højdemodel
giver bedre mulighed for automatisk udpegning af potentielle ændringer.

Behandling af indsigelser
Proces til behandling af indsigelser fra boligejere og andre i forhold til data registreret i BBR – herunder det
at foretage en evt. berigtigelse som konsekvens af indsigelser.

Behandling af fejl og mangler
Proces til behandling af modtagne observationer om fejl og/eller mangler i BBR’s oplysninger.
Et væsentligt element her er fejlretning, når det konstateres, at stedbestemmelsen af en bygning eller et
teknisk anlæg i BBR er upræcis eller mangelfuld. Her opdateres denne med den præcise stedbestemmelse
af den pågældende bygning eller tekniske anlæg.
Forpligtigelsen til at registrere stedbestemmelsen hviler på samme måde som alle øvrige BBR-oplysninger
på ejer og kommuner. Derudover er Landinspektører pålagt en forpligtigelse omkring registrering af stedbestemmelse i forbindelse med udarbejdelse af matrikulære sager.

Kvalitetskontrol ift. GeoDanmark
Når GeoDanmark opdateres med nye bygninger, eller der sker BBR relevante ændringer til disse i GeoDanmark, skal disse ændringer kommunikeres til BBR, således BBR bygninger altid stemmer med de faktisk forhold i GeoDanmark.
Det skal sikres, at der er en 1-1 relation mellem registrerede bygninger i BBR og det geografiske GeoDanmark kort.

Føre tilsyn med kommunernes registerføring af BBR
BBR myndigheden har til opgave at føre tilsyn og overvåge kommunernes varetagelse af registrering, herunder af kvalitet og aktualitet i data. BBR instruks og andet vejledningsmateriale udgør her et væsentligt
grundlag ift. at sikre en ensartet registrering på tværs af kommuner.
I den forbindelse gennemfører BBR myndigheden årligt tilsyn med en række udvalgte kommuner.
Forud for hvert tilsyn foretages en række kvalitetsmålinger, som drøftes med kommunen, ligesom man
gennemgår kommunens organisering af BBR-opgaven, arbejdsgangene og antallet af ressourcer, som er
afsat til opgaven. For hvert tilsyn udarbejder BBR-myndigheden en tilsynsrapport.
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Distribution
Sikre datadistribution af BBR data til Datafordeleren og OIS
BBR-myndigheden er, i henhold til BBR-loven, forpligtiget til at stille ejendomsdata til rådighed for offentlige og private anvendere, samt for borgerne, på en enkel og sikker måde. Dette sker dels via Den Offentlige
Informationsserver (OIS), og dels via den fællesoffentlige Datafordeler (DAF).

Sikre datadistribution af BBR data til tredje part
BBR myndigheden er gennem lovgivningen forpligtet til at levere data til andre offentlige myndigheder i
form af en direkte digital leverance i et aftalt format. Det drejer sig om følgende:
• Vurderingsstyrelsen
• Danmarks Statistik
• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
• Rigsarkivet (i henhold til arkivloven)

Udsendelse af BBR meddelelse
En BBR-meddelelse er en udskrift af de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)
hos kommunen for den pågældende ejendom.
BBR-meddelelsen udsendes automatisk ved ændringer i datagrundlaget, herunder ændring i ejerforhold.
Derudover kan ejer selv bestille en ny BBR meddelelse.
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