Oplysninger til BBR-registrering.
TIL BRUG FOR BBR REGISTRERING I FORBINDELSE MED BYGGEANSØGNING/
ANMELDELSE SKAL OPLYSES FØLGENDE: (se vejledning side 2)

Adresse:

BBR-registrering
før byggeri

BBR-registrering
efter om-/til-eller
ny-bygning

Anvendelse, f.eks.: enfamiliehus, sommerhus, erhverv
Bebygget areal incl. udestue, carport/udhus (1)
Bebyggelsesprocenten (2)
Boligareal (3)
Erhvervsareal (4)
Kælderareal (5)
Er underkant af loft i kælder mere end 1,25m over
Terræn – ja/nej
Overdækning (6)
Uopvarmet udestue (7)
Areal af integrerede garager carporte, udhuse (8)
Areal af fritliggende garager, carporte, udhuse (9)
Tagetageareal (10)
Udnyttet tagetage (11)
Varmeinstallationer (12)
Opvarmningsmiddel (13)
Værelser, antal (14)
Toiletter, antal (15)
Bad, antal (16)
Køkkenforhold (17)
Spildevandsafledning (18)
Vandforsyning (19)
Ydervæggens materiale
Tagdækningsmateriale
Sendes til:
Fanø Kommune, att. Theresa Sandholm, Skolevej 5-7, 6720 Fanø tlf. 76 660 627, e-mail: tsa@fanoe.dk

Dok nr.: D2017-43422

Vejledning til side 1
(1) Bebygget areal i alt

Målt udvendig på bygningen.

(2) Bebyggelsesprocenten

Regler for beregning af bebyggede arealer, tagetage m.v.
– se Bilag 1 i BR-10.

(3) Boligareal

Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til
Beboelse.

(4) Erhvervsareal

Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til
erhverv.

(5) Kælderareal

Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger
under stueetagen.

(6) Overdækning

Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal.

(7) Uopvarmet udestue

Areal af uopvarmet udestue.

(8) Integrerede garager

Areal af integrerede garager, carporte og udhuse, der ligger under
samme tagkonstruktion som hovedhuset.

(9) Garager

Areal af fritliggende garager, carporte og udhuse.

(10) Tagetage

Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller
erhverv m.v.

(11) Udnyttet tagetage

I udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan
1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med
tagbeklædningens udvendige side.

(12) Varmeinstallationer

Angiv bygningens varmeinstallationer ved at skrive fjernvarme,
centralvarme fra eget anlæg, varmepumpe, centralvarme med to
fyringsenheder (fast brændsel, olie el. gas), elpaneler eller ingen
varmeinstallationer.

(13) Opvarmningsmiddel

Angiv bygningens opvarmningsmiddel ved at skrive elektricitet,
flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas m.m.), fast brændsel
(kul, koks, brænde m.m.), halm, naturgas eller andet.

(14) Værelser

Værelser, stuer m.v. til ophold. Køkkener, gangarealer m.v.
medregnes ikke.

(15) Toiletter

Antal rum i bygningen med toiletfaciliteter.

(16) Bad

Antal rum i bygningen med badefaciliteter

(17) Køkken

Angiv om der er eget køkken, tekøkken, afgang til fælles køkken, eller ingen fast
kogeinstallation

(18) Spildevandsafledning
Angiv ejendommens afløbsforhold ved at skrive offentligt kloak,
samletank, nedsivningsanlæg med tilladelse, andet eller intet afløb.
(19) Vandforsyning
Angiv ejendommens vandforsyningsforhold ved at skrive offentligt
vandværk, privat fælles vandværk, enkeltindvindingsanlæg, brønd
eller ingen vandforsyning.
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