
     
  

Sådan indberetter man ændringer til BBR registret 
 
På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være 
opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din 
ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. 
Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er 
korrekte. 
Her er noget om pligt til at indberette ændringer:   http://bbr.dk/hvilke/0/3  
 
Din BBR-meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du bl.a. har brug for, 
når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.  
Det er ikke muligt at danne en historisk BBR-meddelelse. Det er derfor en god idé at udprinte og gemme 
din BBR-meddelelse, eller gemme som en PDF fil,  forud for indberetning og ændringer på ejendommen. 
 
  

Jeg er blevet kontaktet af banker i forbindelse med optagelse af lån til kolonhavehus. 
Banken kunne ikke forstå, at der var forskel på hvad der stod i vurderingsrapporten og 
registreret i BBR. 

 
 

Bestyrelsen vil være behjælpelig i mindre omfang i den almindelige 
kontortid. 
 

 

Indberetning af ændringer til BBR. 
 
Den letteste måde at ændre BBR oplysninger er at printe skemaet ud, påføre rettelserne og sende til 
kommunen som post. 
Eller derpå skanne som en PDF fil, og sende til kommunen som vedhæftet fil til en mail. 
 
Eller skrive notater i selve PDF filen, kan gøres i flere PDF Readere, og derpå gemme og sende til 
kommunen som vedhæftet fil til en mail. 
 
Postadresse:  BBR, Ballerup Kommune, Hold An vej 7, 2750 Ballerup  
 
Mail sendes til:   c-mr-bbr@balk.dk   
 
Anmeldelses systemet er mange steder opbygget med koder, så det ikke er nødvendig at skrive 
det hele. 
 
 
I BBR eksemplet nedenfor er vigtige steder, hvor der måske skal ændres angivet med: 
 stor, fed, understreget.  
 
Efter dette kommer en vejledende tekst med koder 

 
 
 
 

BBR-Meddelelse eksempel 
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) 

 
 

Oplysninger om grunde 
 

 
Adresse: Mimerstien 12  (vejkode: 916), Hestholm, 2750   Ballerup 

Ejerforhold:  Privatpersoner  eller  interessentskab 

Vand & afløb 

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)  



     
  

Afløbsforhold: Intet afløb  

Skriv:  kode 7   som angiver ”Separatkloakeret: spildevand”   
 

Matrikelnr. Ejerlav 

6bm PEDERSTRUP  BY, PEDERSTRUP 

 

Oplysninger om bygninger  

 
Bygningsnr.: 1     

 

Adresse: Mimerstien 12, Hestholm (vejkode: 916), 2750     Ballerup 

Kolonihavehus  (anvendelseskode: 540)   
Kontroller at der står Kolonihavehus  =  kode 540 

 

Matrikelnr.: 6bm Ejerlav: PEDERSTRUP BY,  PEDERSTRUP 

 

Grundens ejd. nr.: 87663  

Opførelsesår:  1969  
Kontroller årstal ellers skriv det rigtige, der skal ikke skrives årstal på senere ændringer. 

 

Materialer 

Ydervæg: Træbeklædning 
Der regnes med det, der er mest af.   Koder for  yderbeklædning: 

Træ = kode 5 

Fibercement asbestfri (f. eks. Iverplank)  = kode 10 

 

Tagdækning: Tagpap (med taghældning) 
Der regnes med det, der er mest af.    Koder for yderbeklædning: 

Tagpap ( med taghældning) kode = 2 

Fibercement med asbest, ”gammel eternit” = kode 3 

Fibercement uden asbest,  ”nyere eternit” = kode 10 

Tegl = kode 5 

Metalplader = kode 6 

PVC plader = kode 11 

 

Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)  

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 

Bebygget areal 32 Samlet bygningsareal 32 Samlet boligareal 32 

heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i  kælder 0 

heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 

heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m  over terræn 0 Adgangsareal 0 

heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 

heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder &  tagetage 1 

Overdækkede arealer 0 Lukkede  overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 

 

Bebygget areal 32   
Her regnens med hele den samlede bygning, dog ikke åbne overdækkede arealer. 
Se det udfyldt eksempel nedenunder på det samme hus, som nu har følgende arealer: 
36 m² bolig,  
14 m²  Overdækket lukket terrasse, kaldes i BBR  ”heraf indbygget Udestue” 
4 m²   skur sammenbygget med bolig  kaldes i BBR  ”heraf indbygget udhus” 
 
5 m²  åben overdækket terrasse = er ikke en del af det bebyggede areal, men noteres for sig selv 
under ”overdækkede arealer” nederst til højre. 
Der kan kun indberettes hele tal, så ingen decimaler. 



     
  

 
Her er det vist med de indberettede ændringer: 
 

Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 
Bebygget areal 54 Samlet bygningsareal 54 Samlet boligareal 36 

heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i  kælder 0 
heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 
heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m  over terræn 0 Adgangsareal 0 
heraf indbygget udhus 4 Tagetage 0 Andet areal 0 
heraf indbygget udestue 14 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder &  tagetage 1 

Overdækkede arealer 5 Lukkede  overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 
 
Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) 
 

Energioplysninger varmeinstallation: Elovne, elpaneler  
 
Koder for opvarmning: 
Elovne, elpaneler  = 1 
Ovne inkl., brændeovn = 3 
Varmepumpe = 5 
 

 Opvarmningsmiddel:  Elektricitet 
 
Koder for opvarmningsmiddel: 
Elektricitet = 1          
Brænde, kul, koks = 4 
 
Her er det vist med de indberettede ændringer: 
Energioplysninger 
 Varmeinstallation: Varmepumpe  
Opvarmningsmiddel:  Elektricitet  

 

 
Oplysninger om  bolig- /  erhvervsenhed 
Adresse: Mimerstien 12 (vejkode: 916), Hestholm, 2750     Ballerup 

Kolonihavehus.  (anvendelseskode: 540) 

Samlet areal: 36 m2 Sommer-/fritidsbolig 

Ret areal  = boligareal 

Areal til erhverv: 0 m2 

Bolig areal: 36 m2 
Ret areal     

Andet areal: 0 m2 

Fællesareal: 0 m2 

Åben overdækning: 0 m2 

Lukket  overdækning/udestue: 0 m2 

Tinglyst areal fra ESR: 0 m2 

Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) 

 

 Antal værelser: 2    Ret hvis forkert 

Toiletforhold: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med 
enheden  

Kode =  antal + T = antal vandskyllende toilet,  
Badforhold: Hverken badeværelse eller adgang til  badeværelse 

Kode = antal +V    = antal badeværelse. 
Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og   
kogeinstallation) 

 
 

Her er det vist med de indberettede ændringer: 

Antal værelser: 3 

Antal  toiletter: 1 



     
  

Antal  badeværelser: 1 

Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) 
 
 
 
 

Bygningsnr.: 2 
Adresse: Mimerstien 12, Hestholm (vejkode: 916), 2750     Ballerup 

Udhus  (anvendelseskode: 930) 

Matrikelnr.: 6bm Ejerlav: PEDERSTRUP BY, 

PEDERSTRUP Grundens ejd. nr.: 87663 

Skriv opførsels år her, mangler mange steder. 

 
Materialer 

Ydervæg: Træbeklædning 
Der regnes med det, der er mest af .    Koder for  yderbeklædning: 

Træ = kode 5 
Fibercement asbestfri (f eks Iverplank)  = kode 10 
 

Tagdækning: Tagpap (med taghældning) 
Der regnes med det, der er mest af.     Koder for tagdækning: 

Tagpap ( med taghældning) kode = 2 

Fibercement med asbest, gammel eternit = kode 3 

Fibercement uden asbest,  nyere eternit = kode 10 

Tegl = kode 5 

Metalplader = kode 6 

PVC plader = kode 11 

 

Kilde til materialer: Bygningen er maskinelt    oprettet 

Areal 

Bebygget areal: 6 m2   Ret hvis forkert 
Kilde til arealer: Bygningen er maskinelt    oprettet 

 

Gammelt skur er fuldstændig nedrevet og bygget et nyt i 2013 
 

Her er det vist med de indberettede ændringer: 
 
Bygningsnr.: 2 

Adresse: Mimerstien 12, Hestholm (vejkode: 916), 2750     Ballerup 

Udhus  (anvendelseskode: 930) 

Matrikelnr.: 6bm Ejerlav: PEDERSTRUP BY, 

PEDERSTRUP Grundens ejd. nr.: 87663 

Opførelsesår:  2013 

Materialer 

Ydervæg: Træbeklædning 

Tagdækning: PVC 

Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) 

Areal 

Bebygget areal: 9 m2 

Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) 

 
 
 

Er der flere bygninger?  Brug ovenstående skabelon som bygning 2 
 
 


