Forbeholdt kommunen
Ejendomsnummer

Byggesagsnummer

Grundens ejendomsnummer
(Ved lejet grund)

Anlægsnummer

Sagsidentifikation

Sagsbehandlers initialer

5 708410 044045

Kommunens navn og adresse

BBR-oplysninger om teknisk
anlæg • En blanket pr. anlæg
Adresse

Læs vejledningen side 3

Vejnavn

Husnummer

Evt. supplerende bynavn

Postnummer

Postdistrikt

Matrikelbetegnelse
Matrikelnummer

Ejerlav

Hvad er anledningen til nye BBR-oplysninger
I hvilken forbindelse sker
oplysning til BBR

Ved sløjfning, oplys anlægsnummer

Nyetablering

Ændring

Sløjfning

Under 6.000 liter
Overjordisk
Nedgravet
Nej
Ja

Over 100.000 liter
6.000 - 100.000 liter
Indendørs
Vedlagt skitse over Evt. Geopunkter
placering af tank
Ukendt

Tanke – olie, gas m.m.
Størrelsesklasse
(udfyldes kun ved olietanke)
Placering
Afblændet/opfyldt

Opgravet/fjernet

Hvis tømt - indsæt kode fra vejledningen på side 3

Tømt
Er der konstateret forurening i forbindelse med
opgravning af tank

Typegodkendelsesnummer

Fabrikationsår

Fabrikationsnummer

Størrelse (angives i liter)

Fabrikat/type

Tankmateriale

Etableringsår

Til-/ombygningsår

Type

Enkeltvægget
Dobbeltvægget
Dobbeltvægget med overvågning

Nej
Ja

Overjordisk anlæg, hvor hele anlægget er
tilgængeligt for udvendig visuel inspektion
Tanke installeret før 1970, udvendig korrosionsbeskyttet med bitumenbelægning
Sløjfningsfrist

Indholdskode – se side 3

Andre beholdere
Klassifikation af beholder
Placering

Silo
Overjordisk
Nedgravet

Gasbeholder
Indendørs
Ukendt

Affaldsbeholder
Areal

Indholdskode – se side 3
Højde

Rumfang

Opførelsesår

Til-/ombygningsår
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Vindmøller
Fabrikat/type
Navhøjde

Rotordiameter

Effekt i kW

Andet teknisk anlæg
Anlægsklassifikation - se side 3

Rumfang

Højde

Effekt i kW

Areal

Driftsstatus

Bemærkninger
Ved sløjfning skal anlægsnummer oplyses

Ejers underskrift
Ejers navn
E-mail
Dato

Telefonnummer
Underskrift

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
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Vejledning
Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen
med
ansøgning
om
byggetilladelse/
byggeanmeldelse. Etablering af olietank kræver
anmeldelse til kommunen. Etablering af jordvarmeanlæg kræver anmeldelse/tilladelse fra kommunen.
Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om Danmarks faste
ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.
Udfyldes blanketten i forbindelse med nyetablering
på en ejendom, skal alle relevante felter på blanketten udfyldes.
Udfyldes blanketten i forbindelse med ændring på
en ejendom, skal kun de felter udfyldes, der er nødvendige for at give oplysning om de ændringer, der
foretages.
Hvis det tekniske anlæg er en tank (anlægsklassifikation 1110), så udfyldes punktet ”Tanke – olie, gas
m.m.”
Hvis det tekniske anlæg er en anden beholder end
en tank (silo, gasbeholder og affaldsbeholder), så
udfyldes punktet ”Andre beholdere”.
Ved et andet teknisk anlæg udfyldes punktet ”Andet
teknisk anlæg”. Vindmøller har dog et selvstændigt
punkt.

Udfyldes blanketten i forbindelse med sløjfning,
skal anlægsnummer oplyses.
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.

Indholdskode
10
11
12
13
14
20
30

Mineralske olieprodukter
Fuelolie
Fyringsolie
Autogasolie (dieselolie)
Benzin			
Biobrændstoffer (organiske olieprodukter som
fx rapsolie, bioethanol m.v.)
Affaldsprodukter

31
40
50
60
70
99

Oliebaserede affaldsprodukter (spildolie)
Gylle
Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller 			
møddingevand
Øvrige stoffer, produkter og materiale, der kan
forurene grundvand, jord og undergrund
Korn
Andet (fx foderstoffer m.v.)

Anlægsklassifikation
Beholdere
1110 Tank (produkt på væskeform)
1120 Silo (produkt på fast form)
1130 Gasbeholder (produkt på gasform)
1140 Affaldsbeholder
Energiproducerende eller - distribuerende
anlæg
1210 Vindmølle (elproducerende)
1220 Slanger til jordvarme
1230 Solvarme-/solcelleanlæg
1240 Nødstrømsforsyningsanlæg
1250 Transformerstation
1260 Elskab
1265 Naturgasfyr
1270 Andet energiproducerende eller distribuerende anlæg
1275 Halmfyr
1280 Biogasanlæg

Anlæg til vandindvinding, vandrensning m.m.
1310 Vandtårn
1320 Pumpestation
1330 Swimmingpool
1340 Private rensningsanlæg f.eks. pileanlæg,
nedsivningsanlæg
1350 Offentlig rensningsanlæg
1360 Regnvandsanlæg
Andre tekniske anlæg
1905 Legeplads
1910 Teknikhus
1915 Døgnpostboks
1920 Køleanlæg (herunder aircondition)
1925 Kunstværk (springvand, mindesmærke)
1930 Sirene og mast til sirene
1935 Skilt
1940 Antenne/mast fx tv, radio- og telekom-		
munikation
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1945
1950
1955
1960
1965

Dambrug
Møddingeanlæg
Andet teknisk anlæg
Ensilage
Planlager

03
04
10

Tanken er tømt, afblændet og opfyldt
Tanken er tømt, afblændet og påfyld		
ningsstuds samt udluftningsrør afmonteret
Jordvarmeslangerne er sløjfet/taget ud af		
drift

Kode for tømt
01
Tanken er afblændet
02
Tanken er tømt og afblændet

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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