Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Ejendomsnr.

Byggesagsnr.

Grundens ejendomsnr. (ved
lejet grund)

Bygningsnr.

ESDH-nr.

Sagsbehandlers initialer

BBR-oplysninger om
byggearbejde

5 708410 044014

Forbeholdt kommunen

Kommunens navn og adresse

Enfamiliehus • En blanket pr. bygning
Nybyggeri

Om-/tilbygning

Delvis nedrivning

Adresse
Vejnavn
Evt. supplerende bynavn

Husnr.
Postnr.

Ejerlejligheds/bygnings ejendomsnr.

Postdistrikt

Matrikelbetegnelse
Matrikelnr.

Ejerlav

Bygningens anvendelse
Kode

Indsæt kode i henhold til vejledningen

Byggeskadeforsikring
Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring
Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring
Bygningen er opført som selvbyg
Ingen forsikring pga. dispensation
Selskab

Dato

Vedrørende vand og afløb, se Vand og afløb side 3.
Areal- og etageoplysninger
Bebygget areal (stueetage)
Heraf indbygget garage
Heraf indbygget carport
Heraf indbygget udhus
Heraf indbygget udestue (uopvarmet)
Heraf affaldsrum (i terrænniveau)
Heraf udvendig isolering
Antal etager (stue, 1. sal, 2. sal osv. men ekskl. tagetage og kælder)
Samlet bygningsareal af disse etager
Areal af tagetage
Heraf udnyttet tagetage
Samlet areal af kælder
Heraf kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn (jordoverfladen)
Heraf kælderareal, der må anvendes til beboelse
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv (fx fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign.)
Samlet areal af lukkede, uopvarmede overdækninger på bygningen (fx udestuer og lukkede altaner)
Areal af åbent, overdækket areal i stueetage
Samlet areal af åbne overdækninger i øvrige etager
KLE 02.00.20G01 BY 215 (05/2018)
Udarbejdet af KL

Side 1 af 4

Byggematerialer, ydervæg (sæt X ved det mest anvendte materiale)
1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
2. Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
3. Plader af fibercement, herunder asbest
(eternit o.l.)
4. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
5. Træbeklædning
6. Betonelementer (etagehøje betonelementer)
8. Metalplader

10.
11.
12.
80.
90.

Plader af fibercement (asbestfri)
PVC
Glas
Ingen
Andet materiale

Hvis andet materiale, angiv hvilket

Asbest i ydervæg

Supplerende ydervægsmaterialer (se koder ovenfor)

Byggematerialer, tagdækning (sæt X ved det mest anvendte materiale)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Built-up (fladt tag)
Tagpap (med taghældning)
Fibercement, herunder asbest (bølge-/skifereternit)
Cementsten
Tegl
Metalplader
Stråtag

10.
11.
12.
20.
90.

Fibercement (asbestfri)
PVC
Glas
Grønne tage
Andet materiale

Hvis andet materiale, angiv hvilket

Asbest i tagdækning
Supplerende tagdækningsmateriale (se koder ovenfor)

Varmeinstallation
1. Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller
varmluftanlæg)
2. Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)
3. Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lign.)
5. Varmepumpe/jordvarme

6. Centralvarme med to fyringsenheder
(fast brændsel og olie eller gas)
7. Elovne/elpaneler
8. Gasradiatorer
9. Ingen varmeinstallationer

Opvarmningsmiddel
Arten af det opvarmningsmiddel, der anvendes i eget anlæg. Skal kun indberettes, hvis ”Varmeinstallation” er angivet som 2, 3, 5, 6 eller 8

1.
2.
3.
4.

Elektricitet
Gasværksgas
Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.)

6. Halm
7. Naturgas
9. Andet opvarmningsmiddel
Hvis andet opvarmningsmiddel, angiv hvilket

Supplerende varmeinstallationer
Supplerende flytbare ovne skal ikke registreres

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varmepumpeanlæg
Ovne til fast brændsel (brændeovn o.l.)
Ovne til flydende brændsel
Solpaneler
Pejs
Gasradiatorer

7. Elovne, elpaneler
10. Biogasanlæg
80. Anden supplerende varme
Hvis anden supplerende varme, angiv hvilken

90. Bygningen har ingen supplerende varme

Bemærkninger/beskrivelse af byggearbejdet

Boligens indretning
Samlet antal værelser

Eget køkken

Heraf antal værelser til erhverv

Ja

Antal toiletter

Antal badeværelser

Nej

Forventet påbegyndelse og fuldførelse
Dato for forventet påbegyndelse

Dato for forventet fuldførelse

Dato og underskrift
Dato

Bygherreforhold
Underskrift

(Indsæt kode fra vejledningen)
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Forbeholdt kommunen
Dato for modtaget ansøgning/anmeldelse

Dato for modtagelse af fyldestgørende materiale

Dato for godkendt anmeldelse/byggetilladelse

Dato for påbegyndelse

Dato for ibrugtagningstilladelse

Dato for delvis ibrugtagningstilladelse

Dato for naboorientering/partshøring

Dato for færdigbehandling af naboorientering/partshøring

Dato for henlæggelse

Dato for fuldførelse

Vejledning
Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen
med ansøgning om byggetilladelse.
Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste
ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.
Øverst på skemaet skal anføres, om der er tale om
en nybygning, om-/tilbygning eller delvis nedrivning.
Udfyldes skemaet i forbindelse med nybyggeri på
en ejendom, skal alle rubrikker på skemaet udfyldes.
Udfyldes skemaet i forbindelse med om-/tilbygning på en ejendom, skal kun de rubrikker, der er
nødvendige for at give oplysning om de ændringer,
der foretages, udfyldes.
Fx skal der ved om-/tilbygning gives oplysning om
byggematerialer, forøgede/formindskede arealer
og opvarmningforhold, samt ændringer i antal
værelser og antal toiletter - baderum.
Udføres der arbejder, der ændrer bygningens karakter, kan det anføres i rubrikken til bemærkninger.
Eksempel: Oplægning af nyt tag på hele bygningen
i forbindelse med en tilbygning.
Udfyldes skemaet i forbindelse med delvis nedrivning, angives oplysningerne med ÷ foran.

Kommunens registrering og videregivelse af
oplysninger
Kommunen registrerer oplysningerne i BBR-registret og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der
har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen, jf. lov om bygnings- og
boligregistrering §§ 5 og 6.
Kommunen er ansvarlig for de indberettede data,
og Skatteministeriet er ansvarlig for de øvrige forhold omkring BBR-registret.
Ejeren af ejendommen er forpligtet til at påse, at
den pågældende ejendom er korrekt registreret i
BBR-registret. Forkerte eller mangelfulde oplysninger ændres ved udfyldelse af relevant BBR-indberetning.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om
dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Vand og afløb
Ved nybyggeri skal blanket BY 235 vedr. vand og
afløb udfyldes.

Ved om-/tilbygning, og hvis vand og afløb for
bygningen afviger fra øvrige bygninger, skal
blanket BY 235 for vand og afløb udfyldes.

Anvendelseskoder for bygninger til helårsbeboelse
110
120
131

Stuehus til landbrugsejendom
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)
Række- og kædehus (lodret adskillelse
mellem enhederne)

132
185

Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne)
Anneks i tilknytning til helårsbolig

Beregning af areal
Bebygget areal (stueetagens areal) måles til
ydersiden af ydervægge. Hvis der i stueetagen er
port eller lignende, kan nærmere forklaring gives i
bemærkningsrubrikken.
Samlet areal af tagetage (der kan udnyttes til
beboelse eller erhverv) beregnes som det udnyt-

telige areal, der i vandret plan 1,5 m over færdigt
gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side.
Som udnyttet areal af tagetage angives det areal,
der umiddelbart efter byggeriets afslutning er
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indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet beregnes
efter ovennævnte retningslinier.
Samlet areal af kælder måles til ydersiden af
ydervægge. Som kælderareal medregnes arealer i
den eller de etager, der ligger under stueetagen.
Hvis der i kælderen indrettes garage, anføres dette
i bemærkningsrubrikken.

givningens krav til beboelsesrum), medregnes.
Derimod skal kælderareal, der er beliggende adskilt
fra enheden, ikke medregnes.
Ved om-/tilbygning angives kun det areal, der
eventuelt udvides med.
Ved delvis nedrivning angives kun det nedrevne
areal med ÷ foran.

Kælderrum, der er beliggende indenfor enheden og
må anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelov-

Varmeinstallation
Blokvarme skal registreres under kode 1, da det i lighed med fjernvarme betragtes som en kollektiv og
centraliseret varmeinstallation. Ved blokvarme forsynes flere bygninger med varme fra den samme
varmeinstallation.

Bygherreforholdskoder
10
20
30
40
41
50

Privatpersoner eller interessentskab
Alment boligselskab
Aktie-, anparts- eller andet selskab
(undtagen interessentskab)
Forening, legat eller selvejende institution
Privat andelsboligforening
Den kommune, hvori ejendommen er
beliggende

60
70
80
90

Anden primærkommune
Region
Staten
Andet, herunder moderejendomme for
bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder
samt ejendomme, der ejes af flere
kategorier af ejere

Uddrag af lov om bygnings- og boligregistrering
§ 5. På begæring af offentlige myndigheder skal der fra registret meddeles sådanne oplysninger, som har betydning for
en sags afgørelse eller for myndighedens virksomhed.
Stk. 2. Koncessionerede selskaber har på begæring ret til
at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger, der er af betydning for en sags
afgørelse eller for selskabets virksomhed.
Stk. 3. Virksomheder m.v. har på begæring ret til at gøre sig
bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede
aktuelle oplysninger til brug i den normale drift af virksomheder
m.v. af den pågældende art eller til brug i andet lovligt øjemed.
Stk. 4. Private personer har på begæring ret til at gøre sig
bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede
aktuelle oplysninger.
Stk. 5. Personhenførbare oplysninger om energiforbrug fra
Bygnings- og Boligregistret kan kun videregives til ejendommens ejer, offentlige myndigheder og Den Offentlige InformationsServers datadistributører. Sådanne oplysninger kan dog
tillige videregives til virksomheder og personer, der ifølge lov
om fremme af energibesparelser i bygninger er berettigede
til at udarbejde energimærkninger af bygninger eller udføre
eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger, når videregivelsen sker til brug for udarbejdelsen af energimærkning eller
udførelse af eftersyn. Ministeren for by, bolig og landdistrikter
kan endvidere videregive personhenførbare oplysninger om
energiforbrug fra Bygnings- og Boligregistret til forskningsbrug.

§ 6. Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret kan anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov
om markedsføring.
Stk. 2. Ministeren for by-, bolig og landdistrikter kan efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren fastsætte
særlige regler for videregivelse af oplysninger vedrørende
ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.
Stk. 3. Oplysninger om ejeres og lejeres økonomiske forhold
og om forhold, der i øvrigt har væsentlig betydning for beskyttelse af ejeres og lejeres interesser, må ikke videregives. Ministeren for by-, bolig og landdistrikter kan dog fastsætte regler
om, at videregivelse af sådanne oplysninger kan ske på nærmere vilkår.
Stk. 4. Oplysninger, der er afgivet fra Bygnings- og Boligregistret, skal opbevares forsvarligt.
Stk. 5. Ministeren for by-, bolig og landdistrikter kan fastsætte
regler om opbevaring, anvendelse, tilintetgørelse og videregivelse af oplysninger efter § 5 og § 6, stk. 1-4.
Stk. 6. Ministeren for by-, bolig og landdistrikter fastsætter
regler om vederlag for registrets ydelser, herunder vederlag for
ejeres og lejeres indsigtsret.

Yderligere information om BBR kan findes på www.bbr.dk.
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