
Velkommen til webinar om
‘DCAB & ekstern granskning’
Lyd tjek – kan du høre musikken? 



Praktisk information

1. Har alle lyd?

2. Webinaret optages og kommer på lbf.dk.

3. Spørgsmål stilles via chatten.
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Program

1. Ekstern granskning v/Leif Tøiberg

2. DCAB overblik v/Evy Ivarsson Nielsen

3. Gennemgang af udvalgte dele af DCAB, herunder særligt 

granskningsmaterialet, som boligorganisationerne får adgang 

til v/Rasmus Kofoed Pedersen

4. Spørgsmål

5. Afrunding
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DCAB & ekstern granskning

24. marts 2022



Overblik over DCAB - datafangst

INTERVIEWSKEMA 

FOR DEN ENKELTE 

AFDELING  

[BYGNINGSTYPER, 

INDBYGNINGSÅR, 

TEGNINGSMATERIALE 

MV.]

ÅRLIGE PPV-PLANER 

OVERFØRES FRA ERP-

LEVERANDØRER ELLER 

TASTES MANUELT

ENERGIMÆRKER FRA

ENERGISTYRELSEN

PRISER OVERFØRES FRA 

MOLIOS PRISBØGER

EKSTERN GRANSKNING

[TILSTANDSVURDERING, 

KALKULATION OG KONKLUSSION]

ENERGIMÆRKNING

[ENERGIMÆRKE OG ENERGIFORBRUG

]

Relevante data overføres fra fondens IT-
systemer (Stamdata mv.)

18. August 2021



Vigtige milepæle 
i DCAB

• 31. december 2021 

interviewskema

• 25. januar 2022 indberetning

af ppv-planer for 2022

• 28. marts 2022 kan

granskningsrapport frigives

• 3 måneder frist for 

boligorganisations

kommentar

• Årlig indberetning af ppv-plan
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Interviewskema 

Bygningstyper, indbygningsår og tegningsmateriale

PPV-planer 

25 år, hele kr.

Granskningsrapport for de 20 udvalgte bygningsdele. 

Konklusion, tilstandsvurderingsskema, kalkulationsark og totaloversigt

Energimærke og energiforbrug

Notifikationsmail til boligorganisationernes hovedmail

Boligorganisation kommenterer på granskningsrapport

Notifikationsmail til boligorganisationernes hovedmail
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DCAB overblik



På vej..

• Design og navigation, herunder deeplink og massedownload

• Statistikmodul, dashboards etc.

• Udbygning af bygningsregisterdelen med nye  data fra bl.a. 

BIM, TV-inspektioner, bygningshub mv.

• Integration til andre platforme, herunder Almenstyringsdialog, 

driftsstøttesystemet, DCAR mv.

• Vejledningsmateriale, Granskning - Landsbyggefonden (lbf.dk)
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https://lbf.dk/analyser/granskning/
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Mail ved frigivelse af granskningsrapport
Emnefelt:

Granskningsmateriale for 0203101 Vivabolig, Bornholmsgade m.fl. er nu frigivet og tilgængeligt i DCAB

Den eksterne granskning af jeres afdeling 0203101 Vivabolig, Bornholmsgade m.fl. er gennemført.

Granskningsmaterialet er derfor frigivet og tilgængeligt for jer i DCAB (Det Centrale Almene Bygningsregister).

Det frigivne granskningsmateriale omfatter:

• Granskningsrapport:

Granskningsrapporten indeholder granskers samlede skriftlige konklusion på granskningen, herunder en samlet skriftlig vurdering af hhv. 

vedligeholdelsesaktiviteter og nyanskaffelser. Granskningsrapporten indeholder desuden en sammenstilling af granskers beregninger og data fra afdelingens 

PPV-plan for de udvalgte bygningsdele.

Afvigelser mellem granskers beregninger og afdelingens PPV-plan, som overstiger 30 % markeres med rødt. Afvigelser mellem 16-30 % markeres med gult, 

mens afvigelser mellem 0-15 % markeres med grønt.

• Totaloversigt:

Totaloversigten indeholder granskers summerede beregninger for de udvalgte bygningsdele i afdelingen og data fra afdelingens PPV-plan.

• Granskers kalkulationsark:

Kalkulationsarkene indeholder granskers beregninger pr. bygningstype af hhv. nyanskaffelser og vedligeholdelsesaktiviteter for de enkelte udvalgte 

bygningsdele.

• Granskers tilstandsvurderingsrapport:

Tilstandsvurderingsrapporten indeholder granskers vurdering pr. bygningstype af tilstanden for de enkelte udvalgte bygningsdele.

Tilgå granskningsmaterialet i DCAB her.

I har som boligorganisation mulighed for at kommentere skriftligt på granskningsrapporten. Det gør I i kommentarfeltet i DCAB. Det er ikke et krav, at I angiver 

en kommentar. Fristen for at kommentere er 3 måneder fra dags dato. Herefter vil det ikke længere være muligt at angive kommentarer til granskningsrapporten i DCAB.
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Mail ved nye energimærker og energidata

Emnefelt:

Energimærker og forbrugsdata for bygninger i afdeling 0203101 Vivabolig, Bornholmsgade m.fl. er nu 

tilgængeligt i DCAB

Mailindhold:

Alle bygninger i jeres afdeling 0203101 Vivabolig, Bornholmsgade m.fl., der indgår i den eksterne 

granskning, og som skal energimærkes, har fået opdateret deres energioplysninger i DCAB (Det Centrale 

Almene Bygningsregister).

Der er udarbejdet nyt energimærke for bygningerne og tilføjet forbrugsdata.

Tilgå energimærker mv. i DCAB her
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Q/A

?



Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V

Telefon 33 76 20 00
www.lbf.dk
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Kontakt

Rasmus Kofoed Pedersen
Souschef

33762121

rkp@lbf.dk

Henning Kjær Rasmussen
Økonom

33762128

hkr@lbf.dk

Evy Ivarsson Nielsen
Centerchef

33762126

eni@lbf.dk





DCAB – udvalgte skærmprints
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