
EBR spørgsmål ifbm. adresse infomøde d. 08-12-2020 
Allerførst – EBR adressen vises mange stedet – bla. ERPO og Ejerfortegnelsen (det er umiddelbart de 

systemer GST har ejerskab over). Disse systemer kræver dog brugeroprettelse. Nemmeste sted at se EBR 

adressen, er nok umiddelbart kort.bbr.dk hvor man kan søge på BFEnr og få vist den pågældende 

(EBR)adresse. Måske DAR skulle overveje at vise EBR adresserne ved hjælp af DAF hændelser   

Og noget andet som vi slet ikke var inde på, men som jeg også ved der er mange der spørger ind til – EBR 

viser kun officielle adresser. Altså ikke husnummer 0, en sted- eller områdeangivelse eller lignende. Hvis 

der ikke returneres en DAR adresse, så vises beliggenhedsteksten ”Ejendom uden officiel adresse, 

beliggende i XXXX postnummer”. Nogle af de konverterede data i EBR (fra ESR) ligger med de gamle 

adressebetegnelser, men det er altså ikke noget man kan anvende fremadrettet.  

 

Spg.: Det er et meget stort problem at EBR sender adresseændringer over i Tinglysningen og dermed ESR. 

Hvis der oprettes fx. et nyt teknisk anlæg på en ejendom i BBR, bliver adressen gældende for hele 

ejendommen og automatisk opdateret i ESR 

Svar: EBR sender ikke adresseændringer til Tinglysningen, det er Tinglysningen der henter opdateringer fra 

EBR ved natlige kørsler. Derfor kan I også opleve at en adresse først falder på plads dagen efter at BBR og 

DAR er opdateret. Ligeledes er der ikke en synergi mellem TL og ESR. ESR opdateres via en 

tilbagekonvertering fra EBR. Hvorfor et nyt teknisk anlæg resulterer i en opdateret adresse for hele 

ejendommen, kan jeg ikke svare på uden at have den konkrete sag, men hvis ikke ejendommen har haft en 

adresse i forvejen, vil den nye adresse gælde for hele ejendommen.   

 

Spg.: Hvorfor tager i så lang tid om at rette adresser med fejl.   

Svar: Pt. har vi desværre nogle BBR fejl på datafordeleren, hvor EBR henter sine oplysninger, som gør at 

EBR beregner den forkerte adresse. Det er kendte fejl som både vi, BBR og DAF er bekendte på og som vi 

forsøger at få løst hurtigst mulig. Desværre er det lidt en langsommelig proces at få rettet fejl på DAF, men 

der er fokus på dem og de problemer det giver for anvenderne.   

Når det er sagt, så kan vi(GST) godt blive bedre til at svare på vores support og det er også et fokuspunkt 

der står højt på listen. Det bedste jeg pt. kan råde jer til er, at følge op på de supportsager I har sendt ind – 

spørg til status  

 

Spg.: Er modul i ERPO en vi kan anvende i stedet for at oprette en sag til EBR? 

Svar: Forstår ikke helt spørgsmålet, men hvis det spørges ind til om der er adgang til support via ERPO, så 

nej, det er der ikke. I skal ind via vores supportside: 

https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/group/43/create/162 og her skal 

man være oprettet for at kunne sende sager ind. 

 

https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/group/43/create/162


Spg.: Tinglysningen siger bare tilbage at det er kommunens problem da det kun er os der kan bestille en 

ændring i EBR 

Svar: Det er korrekt, at det er jer som adressemyndighed der kan ændre adresser, men hvis BBR og DAR er 

opdateret, så kan I næsten være sikker på at I har jeres på det rene. Tjek evt. EBR adressen på kort.bbr.dk. 

Og ellers send en supportsag til GST. 

 

Spg.: Når en borger ringer og siger at der er en forkert adresse i tinglysningen, så ved jeg jo ikke om det er 

EBR den er gal med, hvis jeg ikke kan se hvad EBR er. 

Svar: Lidt samme svar som ovenstående – tjek EBR adressen på kort.bbr.dk, hvis korrekt her, så ligger fejlen 

i Tinglysningen. Hvis ikke korrekt, så vær sikker på at BBR og DAR er opdateret og ellers opret en supportsag 

til GST 

 

Spg.: Kan vi henvis til jer, når vi nu ikke kan få tinglysningen til selv at gøre det manuelt. 

Svar: Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, men hvis det er borgere I vil henvise, så nej – de skal gå gennem 

kommunerne og I kan så oprette en supportsag hvis I vurderer at der foreligger en fejl. Tinglysningen kan 

ikke rette adresser, da de henter dem fra EBR. Men det er her vi ved der er en kendt fejl, hvor de ikke 

opdaterer hvis EBR sender en blank adresse. Så lader TL den gamle adresse blive. 

 

Spg.: hvordan kan vi hindre at EBR omregner til en forkert adresse hvis det sker automatisk 

Svar: EBR beregner som udgangspunkt ikke en forkert adresse. Input kommer fra BBR og DAR, så hvis disse 

er korrekt opdateret, så beregner EBR også den korrekte adresse. Hvis en borger ønsker en anden 

beliggenhedsadresse og I som kommune vurderer at der er belæg for ændringen jf. Bekendtgørelse om 

faste ejendommes beliggenhedsadresse (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/149), så retter I 

henvendelse til GST og vi retter adressen. 

 

Spg.: Hvorfor kommer der ikke bare et felt i DAR hvor vi kan krydse af om det er en EBR adresse 

Svar: Her kommer jeg nok til kort – jeg ved ikke hvordan DAR virker  Eller også forstår jeg ikke helt 

spørgsmålet. Det er i grunddataprogrammet besluttet at EBR er det autoritative register for 

beliggenhedsadresser, som nævnt i de slides der blev vist, fordi det er en kobling af Matriklen (jordstykker, 

ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund = BFEnr), BBR og DAR, da de enkelte registre hver for sig 

ikke har nok informationer til at bestemme en beliggenhedsadresse. Men man kunne overveje om DAR 

skulle vise beliggenhedsadressen fra EBR  

 

Spg.: Kan vi ikke få et telefonnummer hos GST, som vi kan henvise borgere til, da det ikke altid er nok, at 

DAR og BBR er korrekte... 



Svar: GST er ikke adressemyndighed og derfor kan vi heller ikke svare borgerne på om en adresse er korrekt 

eller forkert. I som kommuner bliver nødt til at behandle sagerne og hvis I mener der er tale om en fejl, så 

kan I oprette en supporthenvendelse til GST og vi kan analysere på den. 

 

Spg.: Vi har ejerlejligheder, der ikke har adresser i EBR/Ejerfortegnelsen, selv om adresserne findes i DAR og 

BBR, og er registreret tidligt i forløbet. 

Svar: dette tilfælde må du meget gerne sende ind via EBR supporten  

 

Spg.: Hvis man opretter en række adresser til en matrikel, f.eks. lejligheder, så oplever vi indimellem at EBR 

vælger en tilfældig adresse i midten, i stedet for det første husnummer. 

Svar: Det har formentlig noget med landinspektørens tildeling i ERPO at gøre, men sådanne tilfælde vil vi 

også meget gerne have ind via supporten. 

 

Spg.: Det vil da give rigtig god mening at EBR kan håndteres i DAR frem for i ERPO. Jeg vil mene at der er 

flere anvendere af DAR end anvender af ERPO. 

Svar: På den korte bane tror jeg næppe EBR hverken kan eller skal håndteret i DAR, grundet det tekniske 

setup af EBR. Men som tidligere nævnt, kunne det måske være en mulighed at udstille EBR adressen i DAR, 

så man kan se den i det system man i forvejen anvender.   


