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1. Indledning 

 
Et centralt element i den lovpligtige eksterne granskning og i opbygning af Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB) er data fra 
afdelingernes langtidsbudgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Boligorganisationerne skal derfor årligt indberette afdelingernes 

drifts- og vedligeholdelsesplaner (herefter PPV-planer) til bygningsregistret.  
 
Indberetning kan ske enten via boligorganisationernes ERP-systemer (via en web-service), eller ved en manuel indtastning i en brugerflade i 

DCAB. Denne brugervejledning omhandler den manuelle indberetning af PPV-planerne. 
 
Afdelingernes PPV-planer kan indberettes på følgende niveauer: Afdelings-, byggeafsnits- eller bygningsniveau.  

 
PPV-planerne skal dog udformes og indberettes i overensstemmelse med gældende Forvaltnings Klassifikation med tilhørende kontonumre. 
Dette gælder både ved indberetning fra boligorganisationernes IT-systemer (ERP-systemer) via en web-service og ved manuel indtastning. 

 
Adgang til den manuelle udfyldelse og indberetning af afdelingernes PPV-planer sker via fondens hjemmeside http://lbf.dk/selvbetjeninger eller 

direkte via https://dcab.lbf.dk.  
 

Der er desuden en lang række yderligere vejledningsmaterialer, som kan tilgås via interviewskema/bygningsregister og fondens hjemmeside. 
Disse materialer opdateres løbende:  

• FAQ, med en lang række spørgsmål og svar om PPV-planer, bygninger, bygningstyper, interviewskema mv.  

• Definition af bygningstyper og notat med centrale begreber 

• Brugervejledninger 

Endelig henvises der til LBF Orienterer nr. 843 af 28. oktober 2020, nr. 848 fra 18. december 2020, nr. 852 af 8. februar 2021, nr. 858 af 12. 
marts 2021 og til fondens hjemmeside for yderligere informationer om granskning, DCAB mv.  
 

Det skal bemærkes, at skærmbillederne i denne vejledning er baseret på en intern testversion af DCAB med tilhørende fiktive 
testdata.  

http://lbf.dk/selvbetjeninger
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2. Adgang til DCAB og den manuelle indberetning af PPV-planer 
Der logges på med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, som skal tildeles den enkelte 

medarbejders NemID. Rettigheden findes via Nets selvbetjeningsløsning i virksomhedskategorien offentlige: Landsbyggefonden – 
Boligorganisation – Bygningsregister. Det er den samme rettighed, som der anvendes i interviewskemaet 
 

Det er boligorganisationens ansvar at administrere medarbejdernes rettigheder.  
 
Der er kun adgang til egne afdelinger mv. Boligorganisationerne får adgang til egne boligafdelinger. Administrationsorganisationer får adgang 

til data for boligafdelinger i de administrerede boligorganisationer.  
 
 

3. ”Sådan gør du” 
 

De følgende sider viser, hvordan den manuelle indberetning af PPV-planer kan foretages. I eksemplet er der logget ind som en 
selvadministrerende boligorganisation. 
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Efter korrekt login med NemID/medarbejdersignatur, vises følgende skærmbillede:  

 
Oversigten indeholder en liste over alle afdelinger i boligorganisationen. 
 

 
 

  

Vælg fanebladet 

”PPV-plan” 
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Under fanebladet PPV-plan vises nedenstående oversigt. Oversigten indeholder alle boligorganisationens afdelinger. Derudover fremgår status 

på indberetningen af de enkelte afdelingers PPV-planer: 

• Klar til indberetning 

• Indberetning påbegyndt 

• Indberettet 

Derudover indeholder oversigten de totale beløb, der er indberettet i PPV-planerne for afdelingen. Langt de fleste vil formentlig indberette en 

PPV-plan på afdelingsniveau, men der er også mulighed for at indberette på byggeafsnitsniveau og bygningsniveau. 

• Total PPV-plan: Det samlede indberettede beløb for afdelingen (sum af afdelings-, byggeafsnits- og bygningsniveau) 

• Total afdeling: Indberettet beløb på afdelingsniveau 

• Total byggeafsnit: Indberettet beløb på byggeafsnitsniveau 

• Total bygning: Indberettet beløb på bygningsniveau 

 

 

Vælg den afdeling, der skal 

indberettes PPV-plan for. 



 

 

7 

Herefter kommer følgende skærmbillede frem: 

Hvis der ønskes indberettet på afdelingsniveau, trykkes der på ”Indberet-knappen”. 

(Hvis der ønskes indberettet på byggeafsnitsniveau, trykkes på afdelingen i listen, hvorefter der kommer en oversigt over byggeafsnittene frem 

Der trykkes derefter på ”Indberet-knappen” osv.) 

 

 

Følgende informationsboks kommer frem. Der trykkes på ”Fortsæt”. 

 

Tryk på ”Indberet-knappen” 
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3.1 Tilføj bygningsdele til PPV-plan 

Følgende skærmbillede vises herefter. Det viser en ”tom” PPV-plan.  

Der skal herefter tilføjes de bygningsdele, som indgår i den pågældende afdelings PPV-plan. Tryk på ”Tilføj bygningsdel” for at tilføje 

bygningsdele til PPV-planen. 

 

 

  

Tryk på ”Tilføj bygningsdel-
knappen” 
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Der markeres de bygningsdele ud fra bygningsdelstavlen, der skal indgå i PPV-planen. Det er muligt at tilføje og slette bygningsdele indtil PPV-

planen er indberettet.  

 

Marker de ønskede 

bygningsdele 

Oversigten over 

bygningsdele kan 

foldes ud og i efter 

behov. 

Efter at de ønskede 

bygningsdele er 

valgt trykkes på 

knappen. 
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3.2 Opret aktiviteter under bygningsdelene 

De valgte bygningsdele vises nu i PPV-planen. Der skal nu oprettes aktiviteter under bygningsdelene. Der kan oprettes 
vedligeholdelsesaktiviteter og nyanskaffelser. 
 

Alle bygningsdele er i denne første version ”født” med 1 tom aktivitet. For at udfylde/redigere/slette den trykkes enten på ”Tilføj aktivitet-
knappen” eller de tre små prikker yderst på højre.  
 

Hvis du ønsker at tilføje yderligere aktiviteter trykker du også på ”Tilføj aktivitet-knappen”. 
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Herefter kommer følgende skærmbillede op: 

  

For at redigere i oprettede 

aktiviteter tryk på aktiviteten. 

Dette gælder både for den 

første ”tomme” aktivitet”, og 

for efterfølgende redigering af 

egne oprettede aktiviteter. 

For at tilføje yderligere 

aktiviteter under 

bygningsdelen, trykkes 

på ”Tilføj aktivitet” 
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Herefter kommer følgende skærmbillede op. Her udfyldes informationerne om den pågældende aktivitet. Først og fremmest skal der vælges, 

om der er tale om en vedligeholdelsesaktivitet eller en nyanskaffelse. De øvrige informationer skal ligeledes udfyldes. Der sluttes af med at 

trykke på ”Opdater” og derefter på ”Gem”. 
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Aktiviteten vises nu i PPV-planen. Der kan tilføjes yderligere aktiviteter, redigeres i oprettede aktiviteter, slettes i aktiviteter osv. 

PPV-planen summerer op for aktiviteterne for bygningsdelen. 

Hvis du ønsker at tilføje yderligere aktiviteter på bygningsdelen trykkes på ”Tilføj aktivitet”, og gentager processen ovenfor. Nedenfor er 

oprettet 2 vedligeholdelsesaktiviteter og 1 nyanskaffelse under bygningsdelen. 

 

 

 

 

3.3 Indberet PPV-planen 

Når PPV-planen er færdigudfyldt med de ønskede bygningsdele og tilhørende aktiviteter, trykkes på ”Indberet PPV-plan”. PPV-planen 

indberettes herefter til DCAB, og kan ikke længere redigeres. Følgende ”advarselstekstboks” fremkommer derfor. 
 

Det samlede beløb i PPV-

planen kan hele tiden ses her. 
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4. Yderligere information og kontakt 

 

Landsbyggefonden  
Studiestræde 50 

1554 København V 
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk  
Telefon 3376 2000 

 
Særligt henvises til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen (tlf. 3376 2121, mail: rkp@lbf.dk), Henning Kjær 
Rasmussen (tlf. 33762128, mail: hkr@lbf.dk) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 33762126, mail: eni@lbf.dk) 

 


