
Med den nye udvidelse af boligportalens selvbetjeningsløsning til Huslejeregi-
stret kan boligorganisationerne nu selv finde og rette mange forskellige fejl.

Huslejeregistret

Ret fejlmapning            
af boliger, eliminer 
adresse eller flyt 
bolig til nyt 
byggeafsnit

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

Antal boliger i 
Huslejeregistret 
stemmer ikke med 
antallet i LBF Stam-
data

LBF
2

HLR
3

F.eks. når et leje-
mål er blevet split-
tet i to og det skal 
indberettes

42 boliger

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

Klargør nye boliger 
til indberetning i 
Huslejeregistret

0 boliger

Typisk når en 
bolig er solgt fra 
og skal elimineres

1 bolig

Adresser, som                                  
har mistet for-
bindelsen til 
byggeafsnitDIGITAL 

NØGLE
EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

Solgt

20 boliger

Når den samme 
adresse optræder 
to gange og den 
ene skal elimineres

Flere versioner                       
af samme adresse i 
Huslejeregistret

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

Adresser, som er 
blevet slettet i BBR

Typisk når et lejemål 
er blevet nedlagt og 
skal genoprettes

0 boliger

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:

DIGITAL 
NØGLE

EnhedsID

Husleje:

Værelser:

m2:

Lejer:

Adresse:
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            Ret fejlmapning af     
            boliger, eliminer adresse 
eller �yt bolig til nyt 
byggeafsnit

Hvis boliger er blevet fejlmappet (har byttet ID), kan 
boligens data korrigeres her. Se brugervejledning

             Antal boliger i 
             Huslejeregistret 
stemmer ikke med 
antallet i LBF Stamdata

LBF Stamdata mangler opdateringer eller irrelevant adresser 
hentes ind i Huslejeregistret. Se brugervejledning

42 boliger

Adresser, som har 
mistet forbindelsen til 
byggeafsnit

Der kan ikke indberettes på adresser, som ikke har forbindelse 
med byggeafsnit. Se brugervejledning

1 bolig

           Adresser kan være 
           registreret i LBF 
           Stamdata under forkert 
ejendomsnummer

Der er sket ændringer i BBR, som kan kræve opdatering af LBF 
Stamdata for disse adresser. Se brugervejledning

1 bolig

Flere versioner af 
samme adresse i 
Huslejeregistret

Udbetaling Danmark risikerer at hente data fra den forkerte 
adresse. Se brugervejledning

20 boliger

Adresser, som er blevet 
slettet i BBR

Sletning i BBR kan betyde, at en boligstøttesag på adressen 
slettes. Det bedes bekræftes, at sletning er korrekt. Se 
brugervejledning

0 boliger

Klargør nye boliger til 
indberetning i 
Huslejeregistret

Nye boliger skal aktiveres, før de kan indberettes. Adresser som 
ikke hører til, kan elimineres. Se brugervejledning

0 boliger

Søg XML Log Boligorganisation EnhedsadministrationRapporter

HUSLEJEREGISTER

Administration af adresser i Huslejeregistret
Hvis der optræder boliger på listerne nedenfor (se tal mewd rødt), kan det være tegn på fejl i Huslejeregistret.
Boligerne på listerne bedes derfor gennemgået.

Under hvert menupunkt �ndes link til en manual, der fortæller, hvordan tjek og evt. fejlrettelse fortages.

Forside >  Enhedsadministration

Anders Andersen

Skift visning

Når nye enheds 
ID’er skal eksporte-
res og aktiveres

Når du vil rette 
informationer 
på en EnhedsID

Adresser kan   
være registreret 
i LBF Stamdata 
under forkert ejen-
domsnr.

Når der er oprettet 
et nyt ejendomsnr., 
der skal kobles til 
boligen

1 bolig

Ejendomsnr.

230

Ejendomsnr.

240

Ejendomsnr.

250


