BBR Nyt maj 2017
Information til kommunerne om arbejdet med BBR. Dette nyhedsbrev handler om den nye version af BBR
og BBR-programmets nuværende og kommende aktiviteter.
Tidligere nyhedsbreve kan findes på bbr.dk under ”aktuelt”.
Ny version af BBR den 6. juni
Den 6. juni skifter BBR leverandør fra KMD til Netcompany. Samtidig opgraderes BBR fra version 1.7 til BBR
1.8.
Ud over farveskiftet, bliver der en række forbedringer i brugerfladen og nogle nye, efterspurgte funktioner.
Grundlæggende vil BBR dog ligne sig selv.
For at lave skiftet fra BBR 1.7 hos KMD til BBR 1.8 hos Netcompany, bliver det nuværende BBR lukket ned
torsdag den 1. juni kl. 17 og er lukket hele fredagen, weekenden og mandagen, der er 2. pinsedag. Den nye
version vil være oppe efter pinse, tirsdag den 6. juni kl. 8.
Supporten på BBR 1.8 varetages af Netcompany.
Der er tre supportkanaler:
•
•
•

Min support: Tilgås via tandhjulet, når man er logget ind, øverst i højre hjørne i BBR.
Telefon: 33 34 89 16
Mail: servicedesk@netcompany.com

Indbakken (hidtil kaldet Inddataboksen), som kommunerne i Syd- og Sønderjylland og nogle af
kommunerne i Midtjylland allerede har taget brug, bliver fra den 6. juni en integreret del af BBR 1.8. Det er
er her i indbakken, at kommunerne vil kunne se og forholde sig til de BBR-registreringer, som SKAT
foretager som led i nyregistreringen af erhvervsejendomme. SKAT arbejder på en ejervendt
indberetningsløsning, kaldet Ret BBR, som med tiden også vil aflevere indberetninger til Indbakken.
OIS tilpasser sig BBR 1.8 umiddelbart efter lanceringen.
Baggrund for BBR 1.8
BBR 1.8 er en del af den større plan mod BBR 2.0, der skal sættes i drift sammen med de øvrige
ejendomsdataregistre medio 2018 ifm. Grunddataprogrammet. Ved at idriftsætte BBR 1.8 den 6. juni 2017,
kan de nye funktionaliteter, som allerede er udviklet, tages i brug tidligere.

Status på geokodningsprojektet
Geokoderen.dk er udviklet af Septima, for SKAT til at skabe bedre bygningsgeokodning i de offentlige
ejendomsdata. Geokoderen er et værktøj, som gør det muligt at skabe sammenhæng mellem bygninger
registreret i BBR, og bygninger tegnet ind i det fællesoffentlige kortgrundlag - FOT2007 databasen - under
GeoDanmark.
Den 1. maj blev version 2.5 af geokoderen.dk idriftsat. Nogle af de nye funktioner er bl.a.
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•
•
•
•
•
•

Mulighed for at gemme sine handlinger midlertidigt, hvis man fx er i gang med en større ejendom.
Det gøres ved at downloade en fil som lagres lokalt.
Status på om SKAT er på vej, i gang eller har afsluttet restgeokodningen af grunden.
Navngivne lister: Mulighed for at uploade og vælge mellem flere navngivne lister i ”Næste opgave”funktionen
Forandringer i gennemsyn markeres tydeligere
Supportmailadresse for kommuner indført i fejlmeddelelser
Visning af ejendomsnummer i gennemsyn

Vejledningen til geokoderen.dk er vedlagt til dette nyhedsbrev.
Geokodningen i Midtjylland er godt i gang. Der er arrangeret kurser i brugen af Geokoderens
Gennemsynsmodul for kommunerne i Midtjylland og på Fyn følgende dage:
•
•
•

Torsdag den 1. juni i Skattecenter Aarhus
Torsdag den 10. august i Skattecenter Herning
Onsdag den 23. august i på hotel Phønix i Odense

Interesserede fra andre kommuner er også velkomne. Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske ved at
skrive til bbr@bbr.dk. Det forventes, at lignende kurser vil blive arrangeret flere steder i landet, i takt med
at geokodningen når til de enkelte bølger.

Status på projektet vedrørende nyregistrering af erhvervsbygninger
Den 1. maj sendte SKAT de første breve til ejere af erhvervsejendomme i Midtjylland. Der er i alt sendt ca.
15.000 breve ud til ejere af erhvervsejendomme i Syd- og Sønderjylland og Midtjylland fra november 2016
til maj 2017.
BBR Erhvervsservice i SKAT hjælper ejerne med registreringen. På nuværende tidspunkt har BBR
Erhvervsservice fokus på Midtjylland, så de 20 kommuner i denne region kan modtage og behandle alle
indberetningerne i Indbakken.
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Tredje bølge i nyregistreringen vedrører hovedstadsregionen samt Fyn og de omkringliggende øer og går i
gang til august. Nedenfor er en oversigt over, hvornår nyregistreringen starter for kommuner i region
Midtjylland:

Kommune

Nyregistreringen starter i SKAT. Data modtages
løbende i kommunens Inddataboks og i geokoderens
gennemsynsdatabase fra denne dato

Syddjurs
Randers
Favrskov
Norddjurs
Hedensted
Ringkøbing-Skjern
Ikast-Brande
Struer
Viborg
Odder
Holstebro
Horsens
Lemvig
Samsø
Skive
Herning
Skanderborg
Silkeborg
Aarhus

1. maj 2017
1. maj 2017
10. maj 2017
1. maj 2017
10. maj
30. maj 2017
30. maj 2017
30. maj 2017
30. maj 2017
30. maj 2017
19. juni 2016
23. februar 2017
19. juni 2017
19. juni 2017
19. juni 2017
10. juli 2017
10. juli 2017
10. juli 2017
10. juli 2017

Dansk Erhverv og Nyregistreringen
SKAT har i maj holdt medlemsmøde i Aarhus for Dansk Erhvervs medlemmer. På mødet deltog
repræsentanter for flere forskellige ejere med mange ejendomme rundt om i landet. I juni bliver der holdt
et tilsvarende møde i København. Formålet med møderne er at give ejerne en forståelse af opgaven med
nyregistrering af ejendomme og sikre, de er orienteret, før nyregistreringen går i gang i deres område.

Informationsmøder om geokodning og nyregistrering
I forbindelse med opstarten af geokodningen og nyregistreringen afholdes der orienteringsmøder for
kommuner, der er omfattet af den enkelte bølge. Den 22. maj blev der afholdt orienteringsmøde for
kommunerne i Region Nordjylland, bølge 4. Det næste og sidste møde i denne møderække bliver afholdt i
Næstved den 13. juni for kommuner i region Sjælland, som er 5. bølge.
Der er sendt invitationer ud til mødet i bølge 5 med oplysninger om tilmelding. Hvis der er spørgsmål
vedrørende informationsmøderne, er det muligt at skrive til bbr@bbr.dk.
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