
Vejledende forhåndsmeddelelse BBR 

 

II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne: 

KOMBIT er, på baggrund af en aftale indgået med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og KL, 

ansvarlig for projektet om udvikling og drift m.v. af det fremtidige BBR 2.0.  

 

Projektets mål 

BBR er en del af Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1), og projektet skal understøtte 

delprogrammets mål. Blandt målene er: 

 
 Grunddata skal harmoniseres under et fælles ejendomsbegreb – BFE-nr. 

Projektet skal understøtte delprogrammets mål ved at erstatte ESRs ejendomsbegreb med det nye fælles 

ejendomsbegreb ”BFE”. Derigennem vil BBR således indeholde en reference til Matriklens registrering af den 

ejendom som bygningen, boligen eller det tekniske anlæg tilhører.  

 
 Tidlig registrering – registrering af bygninger og boliger under tilblivelse: 

BBR skal understøtte en tidlig registrering af livscyklus for BBR objekter, på linje med Matriklens præmatrikel. 

Dette giver en øget sikkerhed i de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og 

bebygget. 

 

 Udvidelse af BBR-sagsbegreb: 

Udvidelse af BBR sagsbegrebet, således at sagsbegrebet udover byggesager også kommer til at omfatte alle 

andre former for BBR sager – herunder ændringsforslag fra ejer m.fl. og behandling af hændelser. 

 
 Distribution af grunddata via Datafordeleren (GD7): 

Datafordeleren er en del af Grunddataprogrammet delaftale 7 (GD7). Formålet med Datafordeleren er effektivt, 

stabilt og sikkert at distribuere data fra Grunddata-registrene til både offentlige og private brugere af grunddata. 

Alle fællesoffentlige grunddata skal distribueres via Datafordeleren. BBR skal derfor tilpasses så der både 

modtages og afleveres data via Datafordeleren herunder hændelser. 

 

 Anvendelse af Danmarks Adresseregister – det nye autoritative adresseregister (GD2): 

Danmarks Adresseregister (DAR) er en del af Grunddataprogrammet delaftale 2 (GD2). Adresserne var tidligere 

en del af BBR, men vil i forbindelse med idriftsættelsen af DAR 1.0 blive flyttet over i dette. BBR skal fremover 

benytte DAR. 

 

 Fuldt udbygget Inddataboks: 

Inddataboksen ønskes udbygget fuldt ud til at modtage strukturerede henvendelser om alle slagsdata i BBR, så 

borgervendte selvbetjeningsklienter kan udvikles i kommunerne. 

 

Den kommende leverandør af BBR 2.0 forventes fundet via et begrænset udbud. 

 

Yderligere information om projektet findes på grunddataprogrammets hjemmeside (http://grunddata-

ejendom-adresse.dk/grunddata), KOMBITs hjemmeside (www.kombit.dk/bbr) samt BBRs egen hjemmeside 

http://grunddata-ejendom-adresse.dk/grunddata
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/grunddata
http://www.kombit.dk/


(www.bbr.dk), der løbende opdateres med nyheder om projektet. Interesserede leverandører opfordres 

derfor til løbende at følge med på hjemmesiden. 

 

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at gøre alle potentielle leverandører opmærksomme på 

projektet og processen samt leverandørernes mulighed for at bidrage med input. Se nærmere under pkt. 

II.8). 

 

II.8) Yderligere oplysninger: 

Specificeringen af det fremtidige BBR 2.0 er i fuld gang. Derfor inviterer KOMBIT interesserede leverandører 

til at bidrage til processen med fokus på teknisk sparring. 

 

Sparringen vil ske på baggrund af leverandørmøder med KOMBIT. Information vedrørende dagsorden, 

tilmeldingsprocedure mv. offentliggøres på KOMBITs hjemmeside (www.kombit.dk/bbr). 

 

Foreløbig tidsplan: 

Udbudsbekendtgørelse Q1 2015 

Tilbudsfase Q1-Q2 2015 

Kontraktindgåelse ultimo Q2 2015 
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