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BBR DLS 2.4 – Detaljeret liste over planlagte ændringer 

 

Ref Entitet Attribut/relation/parameter Ændr.type Forklaring Definition 

5 Fordelingsareal~ 
EnhedRelation 

N/A Entitet 
fjernet 

Modeloptimering. Simpel relationstabel erstattet af 
den mere forretningsspecifikke 
FordelingAfFordelingsareal, som repræsenterer 
den faktiske implementeret af fordelingsarealer i 
BBR bedre. 

N/A 

10 UmatrikuleretAreal N/A Entitet 
fjernet 

GD1 afklaring. Efter beslutning i GD1, 
Ejendomsdataprogrammet, indgår begrebet 
"umatrikuleret areal" ikke længere i programmet 

N/A 

20 Rum N/A Entitet 
fjernet 

Modeloptimering. BBR-entiteten "Rum" har vist sig 
ikke at have nogen praktisk betydning, hvorfor 
entiteten kan udgå af registret og demed af 
datamodellen 

N/A 

6 FordelingAf~ 
Fordelingsareal 

 Entitet 
tilføjet 

Modeloptimering. Entiteten er tilføjet for bedre at 
kunne repræsentere den måde hvorpå BBR faktisk 
har implementeret håndteringen af 
fordelingsarealer. Fordelingsarealer er et nyt 
koncept for BBR. 

Angiver hvordan et fordelingsareal fordeles ud på 
hver af de enheder som indgår i fordelingen, 
herunder areal til bolig hhv. til erhverv. 

27 Enhed bygning Relation 
tilføjet 

Brugerbehov. Forenkler alle forespørgsler som har 
relationen mellem bygninger og enheder i fokus. 

Afledt relation, som angiver hvilken bygning den 
pågældende enhed ligger i. Oplysningen afledes af 
relationerne mellem Enhed - Opgang og Opgang - 
Bygning. 

1 Grund gru201Fordelingsnøgle~ 
VedBrugAfFordelingsarealer 

Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Erstattes af attribut på entiteten 
"Fordelingsareal". Er pt. ikke i brug 

N/A 

2 TekniskAnlæg tek052IdPåForekomst-
IStamdata 

Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Er ikke i brug. Stammer 
oprindelig fra BBR 1.7  

N/A 

11 Bygning Byg028Midlertidig~ 
OprettelseFuldfoerelse 

Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Er ikke i brug. BBR 1.8/2.0 
repræsenterer oplysningen via entitet "BBRSag" 

N/A 
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Ref Entitet Attribut/relation/parameter Ændr.type Forklaring Definition 

12 Enhed enh126Enhedens~ 
SamledeFysiskeAreal 

Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Overflødig, idet den kan 
beregnes som summen af 
"enh127FysiskArealTilBeboelse" og 
"enh128FysiskArealTilErhverv". Attributten knytter 
sig til BBR's fordelingsarealer, som er et nyt 
koncept i BBR 1.8/2.0. 

N/A 

14 (alle) Id Attribut 
fjernet 

Teknisk rettelse. Overflødig, idet attributten 
"id_lokalId" indeholder det rigtige objekt-Id 

N/A 

22 Enhed enh029tinglystareal Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Erstattes af en attribut på 
entiteten "Ejendomsrelation" 

N/A 

41 Enhed enh129Tagterasse Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Overflødig og ikke i brug. Se 
tilføjet attribut 
"enh070ÅbenAltanTagterrasseAreal" 

N/A 

42 Enhed enh130Altan Attribut 
fjernet 

Modeloptimering. Overflødig og ikke i brug. Se 
tilføjet attribut 
"enh070ÅbenAltanTagterrasseAreal" 

N/A 

3 Fordelingsareal for004FordelingsNøgle  
(før: for004ArealType) 

Attribut 
omdøbt 

Modeloptimering. Ændret navn som repræsenterer 
dataindhold mere tydeligt 

Angiver det princip der er anvendt ved fordelingen 
af fordelingsarealet 

4 Fordelingsareal for005Navn Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Tilføjet for at kunne beskrive 
fordelingsarealets karakter 

Genkendelig beskrivelse af det pågældende 
fordelingsareal. 

7 Fordelingsareal for006Rest Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Tilføjet for at kunne gengive et 
eventuel restareal, som ikke er fordelt 

Den rest af areal til fordeling, som ikke er fordelt ud 
på enheder når et automatisk fordelingsprincip er 
anvendt, dvs. ligelig eller institutionsfordeling   

17 Ejendomsrelation ejerlejlighedsnummer Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Tilføjet for at sikre, at brugeren har 
direkte adgang til BBR's registrering om den eller 
de ejerlejligheder som enheden indgår i 

Angiver Matriklens ejerlejlighedsnummer når 
Ejendomsrelation refererer til en ejerlejlighed.   
I perioden indtil Ejendomsdataprogrammet kan 
implementeres og Matriklens udvidelse er idriftsat, 
gengiver oplysningen det ejerlejlighedsnummer, 
som er registreret i ESR 
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Ref Entitet Attribut/relation/parameter Ændr.type Forklaring Definition 

18 Ejendomsrelation ejendomstype Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Tilføjet for at sikre, at brugeren har 
direkte adgang til BBR's oplysning om den type af 
ejendom som ejendomsrelationen refererer til 

Afledt attribut som angiver ejendomstypen, dvs. 
om ejendommen udgør en samlet fast ejendom 
(dvs. et matrikuleret areal), en bygning på fremmed 
grund eller en ejerlejlighed.   
Attributten er afledt ud fra Matriklens oplysninger 
om typen af den bestemte faste ejendom som 
denne BBR ejendomsrelation refererer til. 
Ejendomstypen kan være samlet fast ejendom 
(SFE), ejerlejlighed (EL) eller bygning på fremmed 
grund (BPFG). I perioden indtil 
Ejendomsdataprogrammets kan implementeres og 
Matriklens udvidelse er idriftsat, er oplysningen 
beregnet på basis af ESR's oplysninger om 
ejendommen. 

30 Enhed enh068Flexbolig~ 
Tilladelsesart 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Tilføjet for at sikre brugerens 
adgang til BBR's oplysning herom. Attributten blev 
ved en fejl ikke medtaget i nuværende version af 
datamodellen 

Angivelse af om en tilladelse til flexbolig er 
personlig eller ej og om den er med eller uden 
tidsbegrænsning. 

31 Enhed enh069Flexbolig~ 
Ophørsdato 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Tilføjet for at sikre brugerens 
adgang til BBR's oplysning herom. Attributten blev 
ved en fejl ikke medtaget i nuværende version af 
datamodellen 

Dato for ophør af en tidsbegrænset 
flexboligtilladelse. 

32 Enhed enh070ÅbenAltan~ 
TagterrasseAreal 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Samlet areal af åben altan og/eller åben 
tagterrasse, som lejligheden har eneadgang til. 

33 Enhed enh102HerafAreal1 Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en erhvervsenhed 
som har flere anvendelser. Anvendelseskoden for 
det pågældende areal fremgår af feltet enh105. 

34 Enhed enh103HerafAreal2 Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en erhvervsenhed 
som har flere anvendelser. Anvendelseskoden for 
det pågældende areal fremgår af feltet enh106. 

35 Enhed enh104HerafAreal3 Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en erhvervsenhed 
som har flere anvendelser. Anvendelseskoden for 
det pågældende areal fremgår af feltet enh107. 



 

11-10-2017 BBR DLS 2.4 - Detaljeret liste over ændringer  S. 4 

Ref Entitet Attribut/relation/parameter Ændr.type Forklaring Definition 

36 Enhed enh105Supplerende~ 
Anvendelseskode1 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en erhvervsenhed 
som har flere anvendelser. Enhedens areal med 
den pågældende anvendelse fremgår af feltet 
enh102. 

37 Enhed enh106Supplerende~ 
Anvendelseskode2 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en erhvervsenhed 
som har flere anvendelser. Enhedens areal med 
den pågældende anvendelse fremgår af feltet 
enh103. 

38 Enhed enh107Supplerende~ 
Anvendelseskode3 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en erhvervsenhed 
som har flere anvendelser. Enhedens areal med 
den pågældende anvendelse fremgår af feltet 
enh104. 

43 Bygning byg150Gulvbelægning Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en bygning til 
erhvervsformål. Angiver typen af gulvbelægning fx 
beton. 

44 Bygning byg151Frihøjde Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Oplysning som kan knyttes til en bygning til 
lagerformål, garage e.l. Angiver den maksimale 
højde af køretøjer der kan køre ind og ud 
af bygningen. 

45 Bygning byg152ÅbenLukket~ 
Konstruktion 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Information om bygningen udgør en åben eller 
lukket konstruktion, dvs. med eller uden 
ydervægge. 

46 Bygning byg153Konstruktionsforhold Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Information om typen af bygningens bærende 
konstruktion. 

47 Bygning byg140ServitutFor~ 
UdlejningsEjendomDato 

Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Tilføjet for at sikre brugerens 
adgang til BBR's oplysning herom. Attributten blev 
ved en fejl ikke medtaget i nuværende version af 
datamodellen 

Dato for eventuel tinglyst servitut der undtager en 
udlejningsejendom for byggeskadeforsikring. 

50 TekniskAnlæg tek110Driftstatus Attribut 
tilføjet 

Forretningskrav. Indgår i grundlag for ny 
ejendomsvurdering 

Angiver om anlægget er i drift eller ikke. 

51 TekniskAnlæg tek111DatoFor~ 
SenesteInspektion 

Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Mulighed for registrering af 
oplysningen efterspørges af flere brugere 

Information om tidspunktet for seneste inspektion 
af det tekniske anlæg. 

52 TekniskAnlæg tek112Inspicerende~ 
Virksomhed 

Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Mulighed for registrering af 
oplysningen efterspørges af flere brugere 

Information om virksomhed der udført seneste 
inspektion af det tekniske anlæg. 
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Ref Entitet Attribut/relation/parameter Ændr.type Forklaring Definition 

53 Enhed enh071AdresseFunktion Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Supplerende information på grund af 
de ændrede forretningsregler for hvordan et DAR 
"Husnummer" kan knyttes til en BBR 
"Opgang".  Feltet vil blive populeret senere 

Angiver adressens funktion i forhold til denne 
enhed, dvs. om den identificerer netop denne 
enhed i bygningen eller blot fungerer vejledende, 
fordi adressen egentlig er fastsat til en anden 
enhed i denne bygning eller i en anden bygning.  
Oplysningen afledes automatisk af andre BBR-data 
samt data fra Danmarks Adresseregister, DAR. 
Attributten vil blive populeret senere.  

54 Opgang opg021Husnummer~ 
Funktion 

Attribut 
tilføjet 

Brugerbehov. Supplerende information på grund af 
de ændrede forretningsregler for hvordan et DAR 
"Husnummer" kan knyttes til en BBR 
"Opgang".  Feltet vil blive populeret senere 

Angiver husnummerets funktion i forhold til 
opgangen, dvs. om det er fastsat til netop denne 
ene opgang eller om det blot fungerer som 
vejledende information om beliggenheden.  
Oplysningen afledes automatisk af andre BBR-data 
samt data fra Danmarks Adresseregister, DAR. 
Attributten vil blive populeret senere. 

57 Ejendomsrelation tinglystAreal Attribut 
tilføjet 

Modeloptimering. Flyttes fra entiteten "Enhed" til 
"Ejendomsrelation" for at give en korrekt 
repræsentation i tilfælde hvor forholdet mellem en 
enhed og en ejerlejlighed ikke er 1:1  

Angiver ESR's oplysning om det samlede tinglyste 
areal af en ejerlejlighed som indgår i en enhed eller 
bygning.  
Når Matriklens udvidelse er idriftsat vil det samlede 
areal af en ejerlejlighed blive registreret heri, 
hvorfor attributten tinglyst areal forventes at få 
status som historisk oplysning 

15 (all) Any attribute with type 
'integer' 

Fysisk 
model 
ændret 

Teknisk rettelse. Brugen af datatypen "integer" 
giver problemer som skal håndteres manuelt, når 
der skal genereres kode fra xsd-filen. Anvendes 
datatypen "long" undgås disse problemer. 

N/A 

9 Bygning Ejerlejlighed relation Logisk 
model 
ændret 

Modeloptimering. GD1-afklaring ændrer multipli-
citeten i relationen mellem Bygning og Ejendoms-
relation for ejendomme som er ejerlejlighed, til 
N:1, for at kunne repræsentere situationer, hvor 
flere bygninger indgår i en enkelt ejerlejlighed. 

Repræsenterer relationen mellem en bygning og 
den ejerlejlighed, som bygningen indgår I. Flere 
bygninger kan indgå i den samme ejerlejlighed. 

55 Bygning BPFG relation Logisk 
model 
ændret 

Modeloptimering. GD1-afklaring ændrer 
multipliciteten i relationen mellem BBR Bygning og 
Ejendomsrelation for ejendomme som er BPFG, til 
N:M, for at kunne repræsentere situationer, hvor 
mere end en BBR-bygning indgår i en enkelt BPFG. 

Repræsenterer relationen mellem en bygning og 
den eller de ejendomme af typen bygning på 
fremmed grund (BPFG), som bygningen indgår I. 
Flere bygninger kan indgå i en enkelt BPFG-
ejendom. 
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Ref Entitet Attribut/relation/parameter Ændr.type Forklaring Definition 

13 Ejendomsrelation SamletFastEjendom Service 
ændret 

Teknisk rettelse. Input parameter 
"SamletFastEjendom" er heltal og ikke UUID 

N/A 

16 (alle tjenester) Kommunekode Service 
ændret 

Brugerbehov. Det vil forenkle mange forespørgsler 
at kunne anvende kommunekode som 
inputparameter i alle tjenester 

N/A 

21 (alle tjenester) Status Service 
ændret 

Brugerbehov. Det vil forenkle mange forespørgsler 
at kunne anvende en liste af "status" værdier  som 
parameter og ikke kun én værdi 

N/A 

26 (flere tjenester) (flere inputparametre) Service 
ændret 

Brugerbehov. Det vil forenkle mange forespørgsler 
at kunne anvende en liste af inputparametre og 
ikke kun én. Ændringen omfatter følgende typer af 
input: *.Id, Bygning.Etage, Bygning.Opgang, 
Enhed.Etage, Enhed.Opgang, Enhed.TekniskAnlaeg, 
Grund.Husnummer 

N/A 

56 (alle tjenester) PeriodeaendringFra, 
PeriodeaendringTil 

Service 
ændret 

Brugerbehov. Det vil forenkle mange use cases at 
kunne forespørge på objektændringer i et bestemt 
tidsinterval, således at servicen returnerer alle nye 
eller ændrede objekter således som objektet så ud 
på periodens start- hhv. sluttidspunkt 

N/A 

8 (All) Event type: Delete* Hændelse 
fjernet 

Teknisk rettelse. Delete hændelser optræder aldrig, 
idet hændelser hvor et objekt udgår repræsenteres 
af objektets bitemporale egenskaber og statuskode 

N/A 

58 (alle hændelser) ObjektId Hændelse 
ændret 

Teknisk rettelse. ObjektId i hændelser skiftes til at 
bruge "id_lokalId" i stedet for "id", da "id_lokalId" 
er det faktiske ID mens at "id" attributten tidligere 
har indeholdt en mere abstrakt, sammensat logisk 
nøgle, som ikke bruges og derfor er fjernet. 

N/A 

 


