
Bilag til LBF Orienterer nr. 588 af 20. december 2012 

 
 

Ændringer i Forvaltnings Klassifikation version 2.1 

Oversigt over samtlige justeringer i forhold til version 2.0 findes i Hefte 1, Bilag 1 og 

gengives nedenstående: 

 

Versionsangivelse og forklaring: Versionsangivelse i: Folder, forsider af samtlige hefter,  

kort tekst om version 2.1. i Hefte 1, 1.1 Indledning, sidste afsnit. 

 

Illustration ”Huset”: Forekommer i: Folder. Forside af alle 9 hefter. Hefte 1, side 6. Hefte 

8, side 3, 4 og 5.  

Småjusteringer i de anvendte farver. 

Tydeliggørelse af bygningsdele i terræn. 

Markering af hvilke dele af varme- vand- og afløbssystem der konteres under henholdsvis 

konti: 

32 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekniske anlæg / installationer.  

41 Bygning, fælles, indvendig.  

 

Kontoplan: Forekommer i: Folder, Hefte 8, bilag 1, 2, 3 og 4. 

Ingen ændringer i konti. 

Teksten for hovedkonto 5, ændret til: Bygning, tekniske anlæg / installationer. 

Tydeliggjort at de dele af Afløbssystem, Vandsystem og Varmesystem der hører til 

henholdsvis Bolig- / erhvervesenhed og Bygning, indvendig fælles, konteres på konto 32 

og 41. 

Generel retning af småfejl, især i Hefte 8, Bilag 3 og 4.  

 

Bygningsdelstavle: Forekommer i: Folder. Hefte 5, tabel 5.11 og 5.12. hefte 7. afsnit 7.2 

og 7.3. Hefte 8, bilag 3. 

Betegnelser på en række bygningsdele ændret til éntalform. 

Rettet en række småfejl i koder og betegnelser. 

 

Terræn, konstruktion: 

Mur med koden tk.mur ændret til Væg. Kode tk.væg. 

 

Terræn, tekniske anlæg / installation: 

Belysning, Vej og Pladsbelysningsanlæg. Kode tt.bel.sam ændret til tt.bly.sam. 

 

Kommunikation: 

Kommunikationssystem. Kode tt.kom.sam. Tekst ændret til Kommunikationsanlæg. 

Samme kode. 

 

Terræn, inventar: 

Affalds- og cykelstativer, postkasser. Kode ti.aff. Tekst ændret til: Affaldscontainer, -

beholder og –stativ. Samme kode. 

 

Affaldscontainere og –beholdere. Koden ti.afc. Udgået. 

 



Tavler, skilte, skærme. Kode ti.tav. Tekst ændret til: Tavler, skilte, skærme, postkasser 

og cykelstativer. Samme kode. 

 

Terræn, beplantning: 

Ingen ændringer. 

 

Bygnings, konstruktion: 

Ingen ændringer. 

 

Bygning, tekniske anlæg / installation: 

Belysning, Belysningsanlæg (samlet). Kode bt.bel.sam ændret til bt.bly.sam. 

Tilføjet: Vaskeri, fælles, Vaskerimaskiner (samlet). Kode: bt.vas.sam. 

 

Bygning, inventar: 

Affaldscontainere og beholdere. Kode bi.aff.  Tekst ændret til: Affaldscontainer, -beholder 

og –stativ. Samme kode. 

Automater til mad og drikke. Kode bi.aut ændret til bi.atm. 

Tekstil. Kode bi.tek ændret til bi.tet. 

 

Materiel, tavle: Forekommer i: Folder, Hefte 2,tabel 2.4. Hefte 5, Bilag 3. hefte 8, bilag 3. 

 

Kørende: 

Rengøringsmaskine. Kode mk.ren ændret til mk.rem. 

Rengøringsvogne. Kode mu.ren. Flyttet fra Materiel, Udstyr, til Materiel, Kørende. Kode 

ændret til mk.rev. 

Traktor. Kode mk.tra ændret til mk.trk. 

 

Udstyr: 

Tilføjet: Ukrudtsbrænder. Kode mu.ukr. 

Vandbeholder: Kode mu.beh ændret kode til mu.vbh. 

Vandslanger: Kode mu.sla ændret kode til mu.vsl. 

 

Forbrugsvarer: 

Gødning. Kode mf.gød. Tekst ændret til Gødning, tøsalt og sprøjtemidler. Samme kode. 

 

Mapping fra SfB: Forekommer i hefte 7, tabel 7.2. 

Tilføjet i teksten i hefte 7, at DBK er endelig opgivet og at man ikke har haft mulighed for 

at forholde sig til Cuneco Classification System - CCS, der nu er under udvikling. 

Mappingen rettet til efter de gennemførte justeringer i bygningsdelstavlen. 

 

Mapping fra ”gammel” konto 115 og 116: Forekommer i hefte 7, tabel 7.3. 

Mappingen rettet til efter de gennemførte justeringer i bygningsdelstavlen. 
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