Ejendomsnr.

Byggesagsnr.

Grundens ejendomsnr. (ved
lejet grund)

Bygningsnr.

ESDH-nr.

Sagsbehandlers initialer

BBR-oplysninger om
vand og afløb
Nybyggeri

5 708410 044052

Forbeholdt kommunen

Kommunens navn og adresse

Ændring

Adresse
Vejnavn

Husnr.

Evt. supplerende bynavn

Postnr.

Postdistrikt

Matrikelbetegnelse
Matrikelnr.

Ejerlav

Vandforsyning
1.

Alment vandforsyningsanlæg. Vandværk under
kommunalbestyrelsens tilsyn (tidligere offentligt)

4.

Brønd

2.

Privat alment vandforsyningsanlæg.
Vandværk under kommunalbestyrelsens tilsyn, der
forsyner 10 eller flere ejendomme

6.

Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre
end 10 ejendomme)

7.

Blandet vandforsyning

3.

Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2
ejendomme). ”Vandværk” under kommunalbestyrelsens tilsyn, der forsyner 1 eller 2 ejendomme

9.

Ingen vandforsyning

Afløbsforhold
Kode

Indsæt kode i henhold til vejledningen

Bemærkninger
Der foreligger udledningstilladelse
(Angiv alt. bygningsnr., såfremt indberetning vedr. enkelt bygning)

Forventet påbegyndelse og fuldførelse
Dato for forventet påbegyndelse

Dato for forventet fuldførelse

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

Forbeholdt kommunen
Tilladelse for afløbsforhold
Ikke oplyst
Der foreligger ingen kendt tilladelse
Dato

Der foreligger tilladelse
Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau

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
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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.
Udfyldes blanketten i forbindelse med nybyggeri
på en ejendom, skal alle rubrikker på blanketten
udfyldes.
Udfyldes blanketten i forbindelse med ændringer
på en ejendom, skal kun de rubrikker, der er nødvendige for at give oplysning om de ændringer, der
foretages, udfyldes.
Ved spildevand forstås spildevand fra boliger og
virksomheder, herunder toiletter, bad og andre
afløb. Ved tag- og overfladevand forstås vand fra
tagarealer og andre helt eller delvist befæstede
arealer.
Der skal indhentes en særskilt tilladelse fra kommunen, hvis tag- og overfladevand ikke skal tilsluttes kloak.

lige 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.

Kommunens registrering og videregivelse af
oplysninger
Kommunen registrerer oplysningerne i BBR-registret og videregiver oplysningerne til andre offent-

Koder til afløbsforhold
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
21
30
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Fælleskloakeret: spildevand + tag- og
overfladevand tilsluttet kloak
Fælleskloakeret: spildevand + delvis tag- og
overfladevand tilsluttet kloak
Fælleskloakeret: spildevand tilsluttet kloak
Fælleskloakeret: tag- og overfladevand
tilsluttet kloak
Separatkloakeret: spildevand + tag- og
overfladevand tilsluttet kloak
Separatkloakeret: spildevand + delvis
tag- og overfladevand tilsluttet kloak
Separatkloakeret: spildevand tilsluttet kloak
Separatkloakeret: tag- og overfladevand
tilsluttet kloak
Spildevandskloakeret: Spildevand tilsluttet
kloak
Afløb til fællesprivat kloak med tilslutning til
spv. forsyning
Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg
(tilladelse ikke påkrævet)
SOP: Minirenseanlæg med direkte udledning
SOP: Minirenseanlæg med udledning til
markdræn
SOP: Minirenseanlæg med nedsivning i
faskine
SOP: Nedsivning til sivedræn
SOP: Samletank
SOP: Pileanlæg med nedsivning (uden
membran)
SOP: Pileanlæg uden udledning (med
membran)
SOP: Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine
SOP: Sandfiltre med P-fældning i bundfældningstanken og direkte udledning
SOP: Sandfældning med P-fældning i
bundfældningstanken og udledning til
markdræn

190
201
202
203
204
205
206
290
301
302
390
401
402
403
404
490
501
502
503
504
505
590
601
701

SOP: Andet
SO: Biologisk sandfilter med direkte udledning
SO: Biologisk sandfilter med udledning til
markdræn
SO: Minirenseanlæg med direkte udledning
SO: Minirenseanlæg med udledning til
markdræn
SO: Beplantede filteranlæg med direkte
udledning
SO: Beplantede filteranlæg med udledning til
markdræn
SO: Andet
OP: Minirenseanlæg med direkte udledning
OP: Minirenseanlæg med udledning til
markdræn
OP: Andet
O: Rodzoneanlæg med direkte udledning
O: Rodzoneanlæg med udledning til
markdræn
O: Minirenseanlæg med direkte udledning
O: Minirenseanlæg med udledning til
markdræn
O: Andet
Øvrige renseløsninger: Mekanisk med
med direkte udledning
Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn
Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd
Øvrige renseløsninger: Udledning til jordoverfladen
Øvrige renseløsninger: Urenset
Øvrige renseløsninger: Andet
Anden type afløb (større end 30 PE med
egen udledning)
Intet afløb
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Koder til udledningstilladelse
0
1
2
3
4

Ikke oplyst
Udeledningstilladelse (mangler)
Renseanlæg etableret før 1974, derfor ikke
behov for tilladelse
Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg
Udledningstilladelse til fællesprivat renseanlæg

5
6
7

Der foreligger ingen kendt tilladelse (kode 0 i
tidligere versioner
Der foreligger tilladelse (kode 1 i tidligere
versioner)
Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau (kode 2 i tidligere versioner)

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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