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Løsningsforslag for Datafangst af BFFG (Bygning På Fremmed Grund) 
 

For at sikre ensartet og harmoniseret datafangst af BPFG foreslås det at alle kommende nye BPFG 

oprettes af i Matriklen af BBR-myndigheden via BBR-klienten, uanset størrelse, kompleksitet eller 

værdi. Hvis ejer ønsker at få tinglyst pant, adkomst eller andre rettigheder i en BPFG skal ejeren, som 

betingelse for, at der kan tinglyses rettigheder i ejendommen rekvirere en landinspektør  til at  levere 

ydereligere oplysninger om bl.a. bygningens stedfæstelse til registering i  Matriklen.   

Betegnelsen BPFG, omfatter både bygninger og tekniske anlæg på fremmed/lejet grund. 

Processen for datafangst i BBR: 

Processen i BBR vil være at: 

 

Figur 1: Proces for oprettelse af BPFG i Matriklen. (Ovnstående proces er identisk med den der er 

beskrevet i løsningsarkitekturen for BPFG under bagatelgrænsen). 
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Der har været ført drøftelser med ENST om tilretning af byggebehandlingsprocessen således at 

bygherre forpligtes til at angive om der er tale om BPFG. Hvis der er tale om BPFG vil oplysningen 

flyde videre sammen med øvrige relevante BBR-oplysninger til BBR-myndigheden som således kan 

registrere dette. ENST er imødekommende over for tanken. 

Trin i processen: 

1. BBR-oplysninger om anmeldelses eller tillladelsessag modtages af BBR-myndigheden 

2. BBR-oplysningerne valideres 

3. Det afgøres om oplysningerne er fyldestgørende 

4. Hvis der er tale om BPFG oprettes denne via BBR-klienten (og gennem en ajourføringsservice 

i Matriklen) 

5. BBR-sag oprettes nu med BFE-nummer 

System understøttelse 

Der er således tale om system til systemløsning imellem BBR og Matriklen, hvor BPFG oprettes 

gennem en ajourføringsservice. Den øgede arbejdsbyrde for BBR-myndigheden vil være minimal, da 

det vil være tale om at der skal laves én markering i de tilfælde hvor der er tale om BPFG. 

Hvis ejer ønsker at der skal være pant i BPFG, skal oplysninger omkring BPFG i matriklen kvalificeres 

af en Landinspektør hvilket systemunderstøttes i Matriklen. 

Andre løsninger til datafangst 

Det har været overvejet at indføre en bagatelgrænse for om hvorvidt Landinspektøren skal kvalificere 

BPFG, men der er at foretrække ikke at benytte en bagatelgrænse da en sådan, ligegyldigt om den er 

baseret på værdi, størrelse, kompleksitet eller andet vil være svært definerbar og således vil betyde 

ikke ensartet fangst af BPFG. 

Fordele og ulemper ved løsningen 

Fordele: 

� Ensartet datafangst af BPFG da kommunen vil behandle alle typer BPFG 

� Ingen svært definerbar bagatelgrænse, hvilket giver ensartet datafangst. 

� Minimalt ekstra arbejde for kommunen 

� Lille udviklingsudgift i BBR, da den ekstra funktion er simpel. 

� Ingen yderligere udgift for bygherre forbundet med at få registreret BPFG, med mindre at der 

skal pant. 

Ulemper: 

� Ressortmyndigheden for BPFG GSt, overdrager datafangsten til anden ressortmyndighed 

� BBR’s generelle grænse (10 km
2 

for bygninger, og kun visse typer tekniske anlæg) bliver 

gældende for fangsten.  

 

 

 


