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Landinspektørernes opgaver i forbindelse med BBR og DAR.  
 

Matrikulære forandringer, udstykning og arealoverførsler.  
Formål: Sikre en tidlig og korrekt udpegning af hva d den Samlede faste ejendom 
(ejendommen) består af med henblik på korrekt vurde ring og beskatning 
 
 
BBR-objekterne (Bygninger og tekniske anlæg) skal kun fordeles ved arealoverførsel og ikke ved 
ejendomsberigtigelse. BBR-objekterne skal udelukkende fordeles fsva. det afgivne matrikelnummer, 
og dermed ikke for hele ejendommen.  
 
Ved korrekt registrering af BBR-objekter forstås, at koordinaten fra BBR-objektet, er beliggende 
indenfor det tilsvarende FOT-objekt, eller som minimum på det korrekte matrikelnummer. 
 

I forbindelse med en arealoverførsel, hvor der i forvejen er registreret BBR-objekter på det jordstykke, 
der afgives areal fra, skal det sikres at BBR-objekterne (det vil sige bygninger og tekniske anlæg 
herunder olietanke) er placeret på det korrekte jordstykke.  Det er ejers ansvar at sikre at BBR-
objekterne er korrekt registreret i BBR  Til det formål bliver der stillet et BBR geokodningsværktøj til 
rådighed for ejere. Ejers ajourføringspligt af BBB objekters beliggenhed vil blive indskrevet i BBR-
bekendtgørelsen. 

Det vil være muligt for ejer at underskrive en erklæring om at der ikke fysisk er BBR-objekter på det 
afgivne areal. Denne mulighed er til stede for at sikre at arealoverførsel af mindre arealer kan ske 
hurtigt og effektivt. Men hvis det ikke er muligt for at ejer at afgive en erklæring om at der ingen BBR-
objekter findes på det afgivne areal, skal alle BBR-objekter på det involverede jordstykke placeres 
korrekt. Det skal afklares hvor erklæringen skal gemmes. 
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Mock up af en geokodningsklient 

Landinspektøren skal i forbindelse med en udstykningssag orientere ejer om pligten vedrørende 
korrekt registrering af BBR-objekternes beliggenhed.  

Landinspektøren skal derudover tilse, fx via en BBR-meddelelse, at BBR-objekterne har en 
kvalitetskode der angiver at objekterne er fordelt af ejer, hvis ejer ikke har underskrevet erklæring om 
at ingen BBR-objekter er berørte. Landinspektøren skal dermed ikke kvalitetssikre placeringen, men 
blot sikre at ejer har opfyldt sin pligt. Ejer kan befuldmægtige en landinspektør eller  anden 
repræsentant for ejer, til at registrere objekterne korrekt . Det skal afklares hvor denne fuldmagt skal 
gemmes.  Fuldmagsthaver, vil ligeledes få adgang til BBR’s geokodningsværktøj.  

Arealoverførslen kan ikke blive gældende i Matrikel før ejer enten har underskrevet en erklæring, eller 
har placeret BBR-objekterne korrekt. Dog gælder det for Olietanke der er nedgravet, at sagen kan 
gøres gældende hvis der er startet en miljøsag i kommunen med henblik på at få olietanken 
identificeret, herunder fastlæggelse af tankens beliggenhed.  

Registrering af ejerlejlighedens BFE i BBR 
Formål: Sikre tidlig og korrekt udpegning af BBR-ob jekter, der indgår i en 
ejerlejlighedsopdeling. Dette vil blandt andet sikr e  korrekt vurdering og beskatning.  

Landinspektøren skal i BBR udpege den, eller de enheder, der udgør ejerlejligheden i BBR. 
Landinspektøren skal ikke udpege ejerlejlighedens mere perifere rum (støtterum)fx kælderrum, 
loftsrum, garager eller carporte, men udelukkende på de arealer der jf. BBR-bekendtgørelsen skal 
registreres som enheder i BBR.  

Der kan være tale om at det er flere enheder i BBR der udgør ejerlejligheden i matriklen, og dette 
understøttes i BBR og Matriklen. 

Når Landinspektøren udpeger enheden påføres den automatisk BFE-nummeret på Matriklens 
korresponderende ejerlejlighed. Landinspektøren skal ikke angive yderligere informationsindhold 
udover selve udpegningen.  

Icon attributes to The Noun Project, fabrice dubuy 
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Landinspektøren skal have tildelt BFE til ejerlejlighedens BBR-enheder inden sagen fremsendes til 
godkendelse hos Matrikelmyndigheden, undtaget i de tilfælde hvor bygningen ikke er korrekt 
enhedsopdelt, og opgaven dermed overdrages til Kommunen. 

Det forventes at hvis det er en ejerlejlighedsopdeling der kræver en byggesag vil relevante enheder 
være oprettet i BBR rettidigt. Men hvis der er tale om en ejerlejlighedsopdeling uden en byggesag, er 
det mere usikkert om bygningen hvori opdeling sker, vil være korrekt enhedsopdelt i BBR.  

Hvis enhederne ikke er oprettet i BBR er ejer forpligtet til at kontakte BBR-myndigheden i kommunen 
med henblik på at få enheden oprettet og registreret korrekt. Kommunen er forpligtet til inden for 10 
dage at registrerer både bolig og erhvervsejerlejligheder i BBR som enheder. MBBL har tilsynspligt 
overfor kommunerne, herunder om de registrerer enhederne rettidigt.  

Hvis bygningen ikke er korrekt enhedsopdelt når Landinspektøren fremsender sagen til GSt, og de 
korrekte enheder dermed ikke kan relateres til ejerlejligheden, overdrages opgaven til Kommunen, der 
således skal knytte BFE til enhederne når disse er oprettet. Kommunen skal godkende at 
Landinspektøren ikke kan løse opgaven på grund af manglende enhedsopdeling i BBR. Denne 
godkendelse skal understøttes i form af en kvittering fra Kommunen til Landinspektøren.1  

 

Det tinglyste areal og arealerne i BBR vil ikke blive harmoniseret inden for Ejendomsdataprogrammet, 
og der vil derfor stadig være tale om forskellige definitioner imellem udstykningsloven og BBR-loven.  

Angivelse af adgangspunkt og vejpunkt ved udstykning 
Formål: Understøtte adressemyndighedens tidlige og korrekte registrering af adgangen til en 
ejendom. 

                                                           
1
 Behovet for en egentlig kvittering vil blive vurderet løbende når systemerne er i drift. Der vil dog fra 

idriftsættelses tidspunktet blive foretaget en logning af de tilfælde hvor landinspektøren ikke kan foretage en 

opdeling.  

LSP starter 

ejerlejligheds-

opdeling 

Sagsmateriale udarbejdes 

Registrering i 

Matr.  

LSP skaber 

relation 

mellem BFE 

og enhed i 

BBR * 

* Hvis ikke bygningen er 

enhedsopdelt overdrages det til 

kommunen at skabe relationen. 

BBR enhedsopdeler evt. bygning 

BFE 

trækkes 
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Landinspektøren skal angive placering af ét adgangspunkt samt vejpunkt per nyudstykket parcel i de 
tilfælde hvor de jf. ”Lov om udstykning og anden registrering i matriklen” er forpligtet til at angive 
adgangsforhold allerede. Hvis adgangsforholdene ændres for restejendommen skal den nye placering 
af restejendommens vej- og adgangspunkt ligeledes angives.  

Landinspektøren skal udelukkende angive forslag til placering af vej- og adgangspunkter, og 
kommunen vil efterfølgende tilrette og give adresser til adgangspunkterne. Kommunerne vil få besked, 
når et vej- og adgangspunkt er oprettet af en landinspektør  

Der vil forud for opgavens igangsættelse blive oprettet vejpunkter og adgangspunkter for alle 
eksisterende adresser. 

Vejpunktet skal fastsættes på nærmeste adgangsgivende vej der er registreret i FOT.   

  

Eksempel på placering af vej- og adgangspunkt for nyudstykket grund, hvor vejen endnu ikke er registreret i FOT.Her vil skel 

under tilblivelse være en nyttig støtte ved placering af adgangspunkt og vejpunkt. 

 

 

Eksempel hvor indkørslen til ejendommen ikke er medtaget i FOT, hvorfor vejpunktet placeres på Aaskovvej. 

Landinspektørens opgave med placering af vej- og adgangspunkter vil ikke få nogen direkte 
tilknytning til den øvrige matrikulære sag eller landinspektørens beskrivelse af vejadgang på det 
grønne skema. Den matrikulære sag/det grønne skema og placering af vej- og adgangspunkter skal 
derfor betragtes som separate processer. Landinspektørernes pligt til at angive adgangs- og 
vejpunkter afløfter således ikke den eksisterende opgave med at angive adgangsforhold. 
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For at sikre en korrekt ajourføring af adgangspunkter/vejpunkter, skal Landinspektørerne have adgang 
til at hente og ændre disse data i sit eget CAD. Dette kan ske via Matriklen, igennem en 
ajourføringssnitflade som Adresseregisteret stiller til rådighed. Det vil være hensigtsmæssigt hvis 
oplysningen om hvem hos den enkelte praktiserende landinspektør der har behandlet sagen tilflyder 
kommunen sammen med forslaget til adgangspunktet. Dette undersøges nærmere.    

Kontrol af Landinspektørens forslag til nye adresse- og vejpunkter bør ligge så tæt ved kilden som 
overhovedet muligt, således at et langt tilbageløb undgås. Kontroller udfoldes nærmere i forbindelse 
med løsningsdesignet. 

Adgangs- og vejpunkter skal være angivet senest når sagen fremsendes til myndighedsgodkendelse. 
Det skal indføres en kontrol der sikrer, at Landinspektøren har angivet adgangs- og vejpunkt rettidigt. 

Hver kommune skal definere et adressekontaktpunkt, i form af en mailadresse som Landinspektørerne 
vil kunne benytte til hurtig og effektiv kommunikation om adresser. Det forventes at det kun yderst 
sjældent vil være nødvendigt med kontakt til kommunen i forbindelse med angivelse af adgangs- og 
vejpunkter. Kontaktpunktet vil kunne fremsøges på hjemmesiden www.danmarksadresser.dk. 

MBBL skal i samarbejde med PLF udarbejde en eksempelsamling til de praktiserende 
landinspektører. Et eksempel skal vise hvor vejpunktet placeres ved to adgangsveje til en 
landbrugsejendom.  

 

Eksempel som blev tegnet på WS den 19. september 2014.  


