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Indledning
I forbindelse med etablering af de fire kommuner den 1. januar 2009 er det
nødvendigt at ændre konstruktionen af B-nr. Det skyldes, at de i den gældende
vejledning fra 2001 anførte regler ikke kan håndtere sammenlægningen af flere
kommuner til en kommune.
Dette tillæg til "Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre" har til
formål at anvise nye regler for konstruktion af B-nr.

Konstruktion af B-nr
Et B-nr består af følgende enheder:
I:
En kommunekode på tre cifre.
II:
En bindestreg.
III:
En lokalitetskode på fire cifre.
IV:
En bindestreg.
V:
Et bygningsnummer på fem cifre.
VI:
En bindestreg.
VII:
Et eventuelt delnummer på et bogstav.
VIII:
En bindestreg.
IX:
Et enhedsnummer på fire cifre.
X:
En bindestreg.
XI:
En eventuel enhedstype på et bogstav.
Ad I:

Kommunekoden fastsættes af CPR-kontoret i Danmark. For de fire
kommuner gælder følgende kommunekoder:
Kommune Kujalleq
955
Kommuneqarfik Sermersooq
956
Qeqqata Kommunia
957
Qaasuitsup Kommunia
958

Ad III:

Lokalitetskoden fastsættes af Asiaq og kan findes på www.asiaq.gl.
Lokalitetskoden på fire cifre er opbygget på følgende måde:
i: En kommunekode på to cifre.
ii: En kode for lokalitet inden for kommunen på to cifre.
Denne kodning henholder sig til den kommunale inddeling, der var
gældende frem til udgangen af 2008.
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Bygningsnummeret fastsættes af den enkelte kommune som et
fortløbende nummer. Frem til udgangen af 2008 var praksis at give
fortløbende numre inden for hver af de dengang 18 kommuner.
Fra 1. januar 2009 kan hver kommune selv beslutte, om kommunen vil
fortsætte med den hidtidige praksis med at give fortløbende
bygningsnumre inden for hver af de 'gamle' kommuner eller, om
kommunen vil oprette et samlet sæt af fortløbende bygningsnumre
inden for hele kommunen. Der skal sættes nuller i felterne før selve
arealnummeret, hvis dette arealnummer ikke i sig selv er på fem cifre.

Ad VII: Et eventuelt delnummer i form af et bogstav skal være fortløbende fra A
og fremefter i alfabetet. Hvis der til et bygningsnummer ikke er tildelt et
delnummer i form af et bogstav, så skal feltet udfyldes med bogstavet Ø.
Ad IX:

Enhedsnummeret fastsættes af den enkelte kommune som et
fortløbende nummer på fire cifre inden for den enkelte B-nr enhed.
Enhedsnummeret tildeles med tal. De to første cifre angiver etage nr,
og de sidste to cifre angiver enhedsnummeret på den pågældende
etage. Hvor et bygningsnummer og et eventuelt delnummer kun udgør
én enhed vil enhedsnummeret altid være 0001.

Ad XI:

En eventuel enhedstype i form af et bogstav kan tildeles efter de
retningslinier, der fremgår af "Vejledning om Tildeling af B-numre og
enhedsnumre".

Eksempel
Et eksempel på et fiktivt B-nr:

958-1100-01589-B-0001-E

Dette B-nr læses således:
• De første tre cifre [i eksemplet 958] er det danske CPR-kontors
kommunekode for Qaasuitsup Kommunia.
• Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem kommunekode og
lokalitetskode.
• De næste fire cifre [i eksemplet 1100] er Asiaqs lokalitetskode, hvor 11 er
kommunekoden for Qasigiannguit Kommune, som den eksisterede frem til
udgangen af 2008 og, hvor 00 er kode for lokaliteten Qasigiannguit by i
Qasigiannguit Kommune.
• Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem lokalitetskode og
bygningsnummer.
• De følgende fem cifre [i eksemplet 01589] er det af kommunen konkret
tildelte bygningsnummer. Her er der indsat et nul foran det egentlige
bygningsnummer, som i eksemplet er 1589.
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• Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem bygningsnummer
og delnummer.
• Den derpå følgende enhed er et delnummer [i eksemplet B]. Delnummeret
kunne tidligere tildeles af kommunen. Hvis der er tildelt et delnummer, skal
det være et bogstav. Hvis der ikke er tildelt et delnummer, skal bogstavet Ø
anføres.
• Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem delnummer og
enhedsnummer.
• De næste fire cifre [i eksemplet 0001] er det af kommunen eventuelt tildelte
enhedsnummer. Hvis der er tildelt et enhedsnummer, skal det være fire tal.
Hvis der ikke er tildelt et enhedsnummer, skal værdien 0001 anføres.
• Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem enhedsnummer og
enhedstype.
• Det sidste element [i eksemplet E] er den af kommunen eventuelt tildelte
kode for enhedstype. Hvis der er tildelt en enhedstype, skal det være et
bogstav. Hvis der ikke er tildelt en værdi, skal bogstavet Ø anføres.
• Et B-nr vil således altid bestå af 23 enheder – tre tal, en bindestreg, fire tal,
en bindestreg, fem tal, en bindestreg, et bogstav, en bindestreg, fire tal, en
bindestreg og sidst et bogstav.

Konvertering af B-nr fra før 2009
Et B-nr fra før 2009 konverteres til de her anførte forskrifter ved, at der foran
selve bygningsnummeret eventuelt først sættes et antal nuller, så det samlede
bygningsnummer i alt udgør fem cifre.
Foran dette femcifrede bygningsnummer sættes først CPR-kontorets trecifrede
kommune og dernæst Asiaqs fircifrede lokalitetskode, som er gældende for den
geografiske lokalitet, hvortil bygningsnummer er knyttet.
Mellem den trecifrede kommunekode og det firecifrede lokalitetsnummer
anføres en bindestreg. Mellem det firecifrede lokalitetsnummer og det
femcifrede bygningsnummer anføres også en bindestreg.
Efter bygningsnummeret anføres først en bindestreg og derpå et eventuelt delnummer i form af et bogstav. Hvis der intet delnummer er tildelt, anføres et Ø.
Efter delnummeret anføres først en bindestreg og derpå et eventuelt fircifret
enhedsnummer. Hvis der intet enhedsnummer er tildelt, anføres 0001.
Efter enhedsnummeret anføres først en bindestreg og derpå en en enhedstype i
form af et bogstav. Hvis der ingen enhedstype er tildelt, anføres et Ø.
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B-nr på bygninger
Der skal fortsat opsættes B-nr på bygninger i form af et husskilt. Den del af et
B-nr, som skal være synligt på en bygning, er kun det egentlige bygningsnummer samt et eventuelt delnummer på et separat husskilt. Reglerne for
placering af B-nr på en bygning er ikke ændret.

Opfølgning
Det er hensigten i løbet af 2009 at foretage en samlet revision af "Vejledning om
Tildeling af B-numre og enhedsnumre", som er fra december 2001.
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