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NOTAT  

Bilag 8 - Høringssvar BBR 2.0  

Fredericia Kommune, Merete Hansen, Projektleder, Digitaliserings-

sekretariatet. 

 

Vi har ingen kommentarer til rapporterne fra Fredericia kommune. 

 

Odense Kommune, Lee Michael Pointing, kontorchef, Digitalisering 

og Geodata, Politik og Strategi 

 

Rapport for BBR: 

1.       Afsnit om Baggrund: Det er ikke alle data, der er omfattet af 

grunddataprogrammet og at der kan fortsat være behov for, at se på 

regulering via lovgivning/cirkulærer. Der kan også fortsat være be-

hov for etablering af dataansvarsaftaler ift. 3. part. 

2.       En væsentlig part i GD pakkerne er CPR. Det ses ikke at CPR mo-

derniseringen er omtalt i baggrundsbeskrivelsen. 

3.       Ligeledes er DAR ikke omtalt i baggrundbeskrivelsen. 

4.       Under afsnittet om arkitekturprincipper A2 omtales ”lock-in”. 

Hvad forstås helt konkret med begrebet? 

5.       B6 - Det er uklart hvad der menes med ejerskabsbegreber. 

6.       B8 - Der omtales kun udstilling af BBR stamdata. Hvad med sags-

data? 

7.       Under Forretningsservices (eget domæne) er stam- og sagsdata om-

talt. Mangler der ikke konsistens med B8 

8.       Under Fysiske services/Grunddataprogrammet omtales 

DAR/adresse på enhed samt tilknytninger – hvorfor fremhæves 

specifikt adresser på enheder?  

9.       Fysiske services (fra eksterne leverandører) Her mangler der FBB 

(Fredet og Bevaringsværdig Bygninger) 
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https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm;jsessionid=09EE269C344

D5FBEF59F17BC82585255 

10.   Desuden mangler der GeoDanmark, hvorfra der hentes kort til 

BBR-Meddelelser. 

11.   Desuden mangler CPR til indflytningsdato på nye boliglejemål og 

lejemål der ikke er registreret som boliger i BBR.  

12.   CPR anvendes ikke til udskrivning af BBR-Meddelelser. Det er op-

lysninger fra ESR og den kommende Ejerfortegnelse der anvendes. 

13.   Forretningsbegrebsmodel fig. 1. omtaler FOT. FOT eksistere ikke 

mere. Det er GeoDanmark der bør henvises til. 

14.   Forretningsservice/applikationsservice under oplistning af autorita-

tive grunddata bør CVR også tages med. 
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