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Indledning          

Projektets anledning og baggrund 

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er der under fokusområdet ”fælles 
grunddata for alle myndigheder” formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendoms- 
og bygningsdata samt adressedata:  

• Initiativ 10.2a ”Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata”, samt  

• Initiativ 10.2b om ”Genbrug af adressedata”.  

Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til 
ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på 
processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: 

Dokumentet vil sammen med dokumentet ”10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata – 
Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer” udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 
2 – Kvalificering af business case”. 

Proces 

Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 28. september til 21. 
oktober 2011. I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 

 1. workshop afholdt onsdag den 28. september hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Identifikation af de nuværende processer omkring BBR registreringer ift. 
byggesagsbehandling – herunder flytning af bygning og adresse til nyt matrikelnummer. 
Deltagere: KL, KOMBIT, Rudersdal Kommune, Gladsaxe Kommune, KOMBIT, KL, Kort- og 
Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Deltagere: <deltagerliste> 

 2. workshop afholdt mandag den 3. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede 
processer omkring BBR registreringer ift. byggesagsbehandling inkl. fremtidig 
systemunderstøttelse. 
Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og 
forudsætninger.  
Deltagere: KL, KOMBIT, Rudersdal Kommune, Gladsaxe Kommune, KOMBIT, KL, Kort- og 
Matrikelstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

 
Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle 
koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

Metode 

Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor 
effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. 
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De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af 
relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model:  
I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende system-
understøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). 
Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende 
systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop.  
På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. 

Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet ”Metode Spor 1 - Genbrug af data”. 

Læsevejledning 

Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: 

 Proces 3.1 - Opret byggesag i BBR 

 Proces 3.2 - Flyt bygning til ny matrikel 

 Proces 3.3 - Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) 
 
Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende 
og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse.  
 
De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret (”1.1.1”, ”1.1.2” etc.). Disse 
numre anvendes som referencer i ”Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer”. 
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Principper for fremtidig BBR registrering 
af byggesager 
 
De fremtidige processer for BBR registrering ift. byggesager bygger på følgende principper: 
 

 Entydig og stabil identifikation af nye bestemte faste ejendomme (matrikulær 
udstykning, ejerlejlighedsopdeling og registrering af bygning på lejet grund) samt 
deres bestanddele sker ved kilden. Det betyder, at oplysninger ikke skal genindtastes i 
BBR f.eks. tilknytning af byggesag, bygning, adgangsadresse. 

 

 Bestemte faste ejendomme registreres i Matriklen – både som en tidlig registrering i 
Præ-matriklen og som endelig registrering. I begge tilfælde identificeres hver ejendom 
ved et bestemt fast ejendomsnummer (BFE-nr.) 

 

 Informationer og dokumenter i relation til ajourføring af Matriklen opbevares i Præ-
matriklen og senere i Matriklen som strukturerede data, som andre processer og 
systemer kan anvende, fordi der er tilknyttet BFE-nr. Der sendes ikke dokumenter 
”rundt i systemet”. I stedet hentes aktuelle informationer i Præ-matriklen og 
Matriklen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. 

 

 Landinspektøren skal beskrive  evt. BBR-bygningers fremtidige matrikulære 
tilhørsforhold. Bygningerne identificeres entydigt i forhold til BBR.  

 

 Landinspektøren stiller i forbindelse med udstykningsplanen forslag til evt. nye 
adgangsadresser og deres placering.  

 

 Grunddata i BBR skal være udstyret med UUID, status, metadata og historik.  
Andre processer og systemer kan anvende data fra BBR (via datafordeleren), når der 
er behov herfor. 

 Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres andre systemer 
gennem et automatisk advis fra Datafordeleren. 
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Proces 3.1 Opret byggesag i BBR 

Nuværende proces 

 

Figur 1. Opret byggesag i BBR – nuværende proces. 

 

Frekvens: Ca. 100.000 byggesager årligt. Det er ca. X tilfælde, hvor byggesag flyttes til 
endeligt matriklenr. undervejs i processen. 

 
 
Kommunen modtager en byggeansøgning fra en ansøger/ejer. Der er ingen formkrav for 
byggeansøgninger, derfor kan den være på forskellige medier – brev, mail, indsendt digitalt via 
”Digital Byggesagsbehandling” etc. 
Byggeansøgningen registreres modtaget og visiteres til en byggesagsbehandler, som 
kontrollerer og vurderer sagen. Er der behov for supplerende information, indhentes 
yderligere materiale. 
Nabohøring,  kontrol mod forskellige planer og regler kan  også være en del af denne proces. 
Med mindre byggesagen afvises påbegyndes  denne proces’ registreringer i BBR, når der er 
givet en byggetilladelse. 
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3.1.1 Opret byggesag i BBR-ændringsregister
1
 

Kommunen opretter byggesagen i BBR’s ændringsregister med en række grundoplysninger: 

 Selve byggesagen registreres med de nødvendige bygningstekniske data – arealer, 
ydervægsmateriale, antal værelser, bad/toilet mv. samt datoregistreringer 
(modtagelsesdato, dato for fyldestgørende materiale og dato for byggetilladelse). 

 Byggesagen tilknyttes et eksisterende ejendomsnummer og et eksisterende eller 
foreløbigt matrikelnummer. Der kan - i de tilfælde hvor udstykningssagen ikke er 
afsluttet og der er flere foreløbige matrikler at vælge imellem - være behov for at 
præcisere den matrikel, som bygningen ligger på, f.eks. ved hjælp af ændringskortet, 
som følger med udstykningssagen 

 Selve bygningen oprettes som en ”BBR-bygning” med angivelse af de oplysninger, som 
kræves hertil (enheder, etager etc.). 

 Der tilknyttes adresse (vejkode, husnummer m.m.) til BBR-grund (BBR’s 
ejendomsbegreb svarer tilnærmelsesvis til samlet fast ejendom) – også selvom denne 
adresse måtte findes i forvejen i ESR. 
(Her antages det, at adressen i forvejen findes i BBR. De situationer, hvor dette ikke er 
tilfældet, håndteres i initiativ 10.2b omkring adressedata) 

 Adressen tildeles til BBR-grund, og dette slår automatisk igennem på bygningen. 

 Er der flere adresser til bygningen (eksempelvis opgange eller lejligheder), tildeles 
disse. 

 BBR-grund oprettes med de for grunden gældende oplysninger om afløbsforhold, 
vandforsyning m.m. 

 
3.1.2 Opdater BBR-ændringsregister 
Kommunen afventer nu modtagelse af en startmelding fra ansøger/ejer. Når denne modtages, 
registreres dette i BBR og evt. yderligere oplysninger (f.eks. kloak eller ændringer til det 
oprindelige) fra anmelder/ejer registreres i BBR’s ændringsregister. 
Når der modtages en startmelding sendes der et advis til SKAT om, at byggeriet er påbegyndt. 
 
3.1.3 Flyt byggesag til endeligt matrikelnr (evt.) 
Kommunen (via ESR) modtager matrikulære opdateringer fra KMS, herunder endelige 
matrikelnumre til erstatning af de foreløbige matrikelidentifikationer baseret på delnumre. 
Gennem ESR’s godkendelsesbilledet tjekker Kommunen, om der er tildelt et endeligt 
matrikelnummer. Såfremt dette er tilfældet, flytter nogle kommuner (eksempelvis 
København) byggesagen til det endelige matrikelnummer, hvorimod andre venter, til de kan 
afslutte byggesagen (jf. 3.1.4 Opdater BBR-stamregister og afslut sag). 
Byggesagen med dens bygninger m.m. burde – selvom byggesagen ikke er afsluttet – flyttes til 
det endelige matrikelnummer, når dette er tildelt af KMS. Men der er kommuner, som 
undlader dette, fordi det med den nuværende løsning er både besværligt og 
ressourcekrævende at flytte en ikke-afsluttet byggesag med tilhørende bygninger m.m. 
Eksempelvis kræver en sådan flytning, at bygningen nedlægges på det foreløbige 
matrikelnummer for efterfølgende at skulle oprettes på det endelige matrikelnummer med 
dertil hørende bygningsdata, adresser m.m.   
 

                                                           
1
 I det følgende omtales to dele af BBR: Stamregisteret (tilgås via BBR-systemet) og ændringsregisteret 

(tilgås via BBR-klient Opret byggesag). Uagtet at BBR ikke længere sondrer mellem disse to begreber, er 
det hensigtsmæssigt i denne sammenhæng af benytte  dem.  
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Herefter ventes, indtil der modtages en færdigmelding på byggeriet fra anmelder/ejer, eller 
der modtages en indflytningsmeddelelse fra CPR. Hvis der efter 3- 6 måneder ikke er 
modtaget en respons, sendes der automatisk en mail til ejer. 
 
3.1.4 Opdater BBR-stamregister og afslut sag 
Kommunen modtager en færdigmelding og/eller en indflytningsmeddelelse, hvorefter 
kommunen afslutter byggesagen i BBR ved at overføre registreringerne i BBR’s 
ændringsregister til BBR’s stamregister. 
Her er der lidt forskellig praksis i kommunerne, men situationen er den, at i praksis kan 
personer godt flytte ind, inden selve byggeriet er færdigmeldt. Nogle kommuner har her den 
praksis, at de afslutter byggesagen, så snart personer flytter ind, mens andre afventer selve 
færdigmeldingen. 
 
Såfremt bygningens matrikulære reference er ændret (og byggesagen ikke blev flyttet tidligere 
– jf. 3.1.3), skal bygningen i forbindelse med overførslen til  BBR’s stamregister have tilknyttet 
et nyt matrikelnummer. 
  

Fremtidig proces 

 

Figur 2. Opret byggesag i BBR – fremtidig proces. 

 
 

Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces 

Udgår: 3.1.3 Flyt byggesag til endeligt matrikelnr. 

Ændres: 3.1.1 Opret byggesag i BBR-ændringsregister 

3.1.2 Opdater BBR-ændringsregister 



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBR-registrering under byggesagsbehandling 

 

 
 

 - 10 af 32 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

3.1.4 Opdater BBR-stamregister og afslut sag 

Tilføjes: -  

 
3.1.1 Opret byggesag i BBR-ændringsregister 
For BBR-medarbejderen i kommunen sker der ingen ændring i arbejdsgange. Det bemærkes, 
at byggeansøgningen allerede i forbindelse med byggesagsbehandlingen er knyttet til et BFE-
nummer. I relation til oprettelsen i BBR-ændringsregisteret er der behov for systemmæssigt at 
kontrollere, at bygningen placeres på det korrekte jordstykke (matrikel). 
 
3.1.2 Opdater BBR-ændringsregister 
For BBR-medarbejderen i kommunen sker der ingen ændring i arbejdsgange. Forskellen er, at 
bygningens matrikulære tilknytning er på plads fra starten, hvorfor der ikke er behov for flytte 
byggesager/bygninger, fordi det matrikulære grundlag ændrer status fra ”foreløbig” til 
”endelig”.  
 
3.1.4 Opdater BBR-stamregister og afslut sag 
For BBR-medarbejderen vil der ikke ske nogen ændring af arbejdsgange, men når BBR-
stamregistret er ajourført, vil data blive stillet til rådighed for andre via datafordeleren. 
 
3.1.3 Flyt byggesag til endeligt matrikelnr. udgår, da registrering af byggesagen på den 
entydige identifikation  af den foreløbige matrikel (Præ-matrikel)  frem for delnummer gør, at 
registreringen i BBR er korrekt hele vejen igennem uanset navngivning af matrikel.  
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Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 3. Opret byggesag i BBR – nuværende systemunderstøttelse. 

 
Selve byggesagen håndteres i kommunens byggesagssystem og andre fagsystemer, herunder 
ESDH. 
 
Registreringer i forhold til BBR sker i BBR’s ændringsregister frem til tidspunktet, hvor 
byggeriet er færdigmeldt/taget i brug. Herefter overføres ændringsregisterets oplysninger til 
BBR’s stamregister. 
 
miniMAKS sender matrikulære opdateringer (en gang i døgnet). ESR er leverandør af de 
matrikulære opdateringer til BBR. 
 
Indflytningsmeddelelse fra CPR til BBR’s stamregister samt advis til VUR fra BBR’s stamregister. 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 4. Opret byggesag i BBR – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
Registreringerne i kommunens byggesagssystem og andre fagsystemer er uændrede. 
 
I BBR-ændringsregister skal der ske den ændring, at bygninger skal registreres med tilknytning 
BFE-nummer og e-REF. Derved sikres, at bygningerne kommer til at ligge på de rigtige 
jordstykker (matrikler). Dvs. at BBR via datafordeleren har adgang til ajourførte oplysninger fra 
Matriklen med eventuelle ændringer i relation til den bestemte fast ejendom. Dette medfører 
bortfald af behovet for at flytte byggesager/bygninger til nye matrikler. 
 
Når BBR-stamregister er ajourført, skal data stilles til rådighed for andre via datafordeleren. 
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Proces 3.2 Flyt bygning til ny matrikel  

Nuværende proces 

 

Figur 5. Flyt bygning til ny matrikel – nuværende proces. 

 

Frekvens: Ca. 6.600 nye jordstykker årligt. Det er imidlertid kun i ca. X tilfælde, at der 
skal flyttes eksisterende bygninger til nye matrikelnumre. 

 
Når en matrikel udstykkes til nye matrikler forbliver en evt. hovedbygning på den eksisterende 
matrikel. Det kan forekomme, at der er en (eller flere) bygninger på ejendommen, som skal 
flyttes til en eller flere af de nye matrikler. 
 
3.2.1 Modtag matrikelopdatering og send intern advis 
Kommunen (via ESR) modtager matrikulære opdateringer fra KMS, herunder endelige 
matrikelnumre til erstatning af de foreløbige matrikelidentifikationer baseret på delnumre. 
Gennem ESR’s godkendelsesbillede identificeres denne ændring, og oplysningen videregives til 
en BBR medarbejder som et manuelt advis. 
 
3.2.2 Ajourfør BBR-grund før tilknytning af bygning 
Kommunen indberetter på den nye BBR-grund oplysningerne om grundens afløbsforhold, 
vandforsyning mv.  (overføres ikke elektronisk fra BBR-grund, som var tilknyttet den foreløbige 
matrikel, hvorfor disse genindtastes på det nye BBR-grund). 
Desuden tilknyttes grunden en adresse. 
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3.2.3 Ændr matrikelnummer i BBR og i interne fagsystemer 
Kommunen flytter bygningen til det nye matrikelnummer. Det sker ved opdatering af  BBR-
bygning med det korrekte og endelige matrikelnummer. Hvis der er flere bygninger og/eller 
flere matrikelnumre at vælge imellem, findes den korrekte bygning ved at sammenholde 
oplysningerne med landinspektørens ændringskort, som kopi af gældende matrikelkort og 
med bygninger indtegnet. 
 
Kommunens fagsystem til byggesagsbehandling opdateres med det korrekte matrikelnummer. 
 
3.2.4 Slet foreløbig matrikel  
Er der tale om at bygningen er flyttet fra et foreløbigt matrikelnummer, sletter kommunen 
den foreløbige matrikel i ESR. 
 

Fremtidig proces 

 

Figur 6. Flyt bygning til ny matrikel – fremtidig proces. 

 
 

Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces 

Udgår: 3.2.1 Modtag matrikelopdatering og send intern advis 

3.2.2 Ajourfør BBR-grund før tilknytning af bygning 

3.2.4 Slet foreløbig matrikel i ESR 

Ændres: 3.2.3 Ændr matrikelnummer i interne fagsystemer 

Tilføjes: -  
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Hele denne proces bør kunne afskaffes (automatiseres) ved anvendelse af præ-matrikel og en 
entydig og uforanderlig nøgle – bortset fra en enkelt delproces: 
 
3.2.3 Ændr matrikelnummer i interne fagsystemer 
Kommunen opdaterer interne fagsystemer med det korrekte og endelige matrikelnummer.  
 

Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 7. Flyt bygning til ny matrikel – nuværende systemunderstøttelse. 

 
BBR, ESR og interne fagsystemer. 
Der sendes et advis til VUR. 
miniMAKS sender matrikulære opdateringer (en gang i døgnet). 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 8. Flyt bygning til ny matrikel – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
Interne fagsystemer ajourføres fortsat. 



10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case 
Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBR-registrering under byggesagsbehandling 

 

 
 

 - 17 af 32 -  EBST-REF: 602-18098 

 
 

 

Proces 3.3 Tilknyt adgangsadresse til 
BBR-grund (matrikel) 

Nuværende proces 

 

Figur 9. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) – nuværende proces. 

 

Frekvens: Ikke identificeret p.t. – svarer formentlig til antallet af nye samlede faste 
ejendomme. 

 
Udgangspunktet er, at en adgangsadresse skal tilknyttes et nyt matrikelnummer i BBR (BBR-
grund). Adresse er oprettet i ESR eller det gøres parallelt hermed (oprettelsen i ESR er 
beskrevet under Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse). 
 
For nogle kommuner er starthændelsen, at der modtages et advis fra ESR om, at der er behov 
for en adresse i forbindelse med oprettelse af en ny ejendom (Jf. Arbejdspakke 1. 
Ejendomsdannelse). Andre kommuner afventer og tilknytter først adresser til BBR-grund, når 
registreringsmeddelelsen med det endelige matrikelnummer modtages fra KMS. 
 
3.3.1 Opret adresse i BBR (evt.) 
For de kommuner, der reagerer på adviset fra ESR, er det kun, hvis adressen ikke er en valid 
BBR-adresse, at der skal oprettes en adresse i BBR – ellers skulle adressen automatisk være på 
plads (oprettet i ESR). 
De andre kommuner, der afventer registreringsmeddelelsen fra KMS, går først ind i BBR på det 
tidspunkt og opretter evt. adressen. 
Adresse er beskrevet i projekt 10.2b Genbrug af adressedata. 
 
3.3.3 Tilknyt adgangsadresse til foreløbig grund 
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I kommunen tilknytter BBR-medarbejderen en adgangsadresse til den foreløbige matrikel. 
Dette sker ved at opdatere den foreløbige matrikels adgangsadresses matrikulære reference i 
BBR-grund. 
 
3.3.4 Flyt adgangsadresse til endelig matrikel  
I kommunen tilknytter BBR-medarbejderen en adgangsadresse til den endelige matrikel. Dette 
sker ved at tilknytte en matrikulær reference til en eksisterende adgangsadresse i BBR-grund. 
I nogle kommuner (f.eks. Gladsaxe) er der allerede i en tidligere fase tilknyttet adgangsadresse 
til de nye ejendomsnumre (og sendt ejendomsnumrene til landinspektøren). På den måde 
fungerer ejendomsnummeret her som fast identifikationsnummer.  De skal derfor ikke flytte 
adgangsadressen til endelig matrikel (det gøres automatisk for dem). 
 

Fremtidig proces 

 

Figur 10. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) - fremtidig proces. 

 

Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces 

Udgår: 3.3.4 Flyt adgangsadresse til endelig matrikel 

Ændres: 3.3.3 Tilknyt adgangsadresse til foreløbig grund 

Tilføjes: 3.3.5 Godkend forslag til adgangsadresse 

 
Landinspektøren anmoder kommunen om at få godkendt et forslag til udstykning 
(Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse), som betyder dannelse af en eller flere nye ejendomme. 
Landinspektøren kan i samme forbindelse foreslå en adgangsadresse med placering på de 
fremtidige grunde (foreløbige matrikeler). Processen kan også være initieret af andre i 
kommunen, der f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlingen anmoder om at få tilknyttet 
en adgangsadresse til BBR-grund. 
 
3.3.3 Tilknyt adgangsadresse til foreløbig grund 
For BBR-medarbejderen i kommunen sker der ingen ændring i arbejdsgange. Identifikationen 
af den foreløbige matrikel (BFE-nr. + e-REF) er hentet via datafordeleren. 
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3.3.5 Godkend forslag til adgangsadresse 
BBR-medarbejderen i kommunen skal godkende landinspektørens forslag til adgangsadresse 
med placering på de fremtidige grunde (foreløbige matrikeler). Identifikationen af den 
foreløbige matrikel (BFE-nr. + e-REF) er hentet via datafordeleren. 
 
 
Proces 3.3 skal evt. flyttes til arbejdspakke 1. Ejendomsoprettelse. 
 

Systemunderstøttelse 

Nuværende systemunderstøttelse 

 

Figur 11. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) – nuværende systemunderstøttelse. 

Registrering meddelelsen modtages fra KMS (miniMAKS). 
 
I BBR-grund tilknyttes adgangsadressen en matrikulær reference (forløbig og senere endelig). 
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Fremtidig systemunderstøttelse 

 

Figur 12. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) – fremtidig systemunderstøttelse. 

 
I BBR-grund tilknyttes adgangsadressen en matrikulær reference (BFE-nr), der er hentet via 
data fordeleren (fra KMS). Landinspektørens forslag til adgangsadresse skal præsenteres f.eks. 
i BBR-grund. 
De opdaterede stamoplysninger i BBR gøres tilgængelige for andre via datafordeleren. 
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Bilag - Procesdiagrammer 
Figur 1. Opret byggesag i BBR – nuværende proces. 
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Figur 2. Opret byggesag i BBR – fremtidig proces. 
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Figur 3. Opret byggesag i BBR – nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 4. Opret byggesag i BBR – fremtidig systemunderstøttelse. 
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Figur 5. Flyt bygning til ny matrikel – nuværende proces. 
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Figur 6. Flyt bygning til ny matrikel – fremtidig proces. 
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Figur 7. Flyt bygning til ny matrikel – nuværende systemunderstøttelse. 
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Figur 8. Flyt bygning til ny matrikel – fremtidig systemunderstøttelse. 
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Figur 9. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) – nuværende proces. 
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Figur 10. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) - fremtidig proces. 
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Figur 11. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) – nuværende 
systemunderstøttelse. 
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Figur 12. Tilknyt adgangsadresse til BBR-grund (matrikel) – fremtidig 
systemunderstøttelse. 

 


