BBR Nyt oktober 2017
Dette nyhedsbrev handler om den nye version af BBR og BBR-programmets nuværende og kommende
aktiviteter.
Tidligere nyhedsbreve kan findes på Kommuneinfo på ki.bbr.dk – det nye BBR-website til kommunerne.
Opdatering af BBR – ny version 1.8.1
Det er nu fire måneder siden, BBR 1.8 blev idriftsat, og fredag den 6. oktober gik en opdateret version 1.8.1
i luften. Der er tale om flere forbedringer, som giver brugerne nye funktioner og muligheder, uden at kræve
større forklaringer. Alle funktioner er dog medtaget i en opdateret brugervejledning.
Blandt forbedringerne er bedre visning af bygninger på fremmed grund (BPFG), flere muligheder i kortet,
bedre visning i indbakken, nyheds-flag som viser om der er BBR-nyheder og meget andet. BBR Kommune
kommer også til at virke bedre på en tablet, fx iPad.
KOMBIT informerer løbende kommunerne om driftsstatus og de fundne fejl og mangler.
I tilfælde af at nogle kommuner stadig oplever problemer som fx fejl, eller hvis systemet kører meget
langsomt, så skal det fejlmeldes til Netcompany’s support.
KOMBIT og Netcompany arbejder løbende med at rette de fejl der findes, og yde kommunerne en god
support. 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

40 års jubilæumsreception for Bygnings- og Boligregistret
I fire årtier har BBR leveret værdifulde og aktuelle oplysninger om Danmarks bygninger og boliger – som en
del af vores fælles grunddata og digitale infrastruktur.
Dét er der grund til at anerkende, og den 17. november kigger vi tilbage og hilser på de ideer og tanker, der
lå bag en så moderne og fremsynet opfindelse som Bygnings- og Boligregistret.
Til BBR’s 40 års jubilæum kipper vi med flaget for de ministerier og styrelser, som har haft det overordnede
ansvar for BBR’s udvikling og for kommunerne, som har det daglige ansvar, og hvor samvittighedsfulde
medarbejdere sørger for, at BBR’s oplysninger bliver stadig bedre og mere pålidelige.
BBR’s leverandører får lejlighed til at vise os, hvordan de bidrager til succesen, og til at BBR’s oplysninger
nyttiggøres maksimalt.
Det er et åbent arrangement, og du må gerne viderebringe invitationen til dine kolleger eller andre, der
måtte være interesserede. Af praktiske hensyn vil vi dog gerne vide, om du kommer.
Tilmeld dig her
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Arrangementet finder sted i:
Tivoli Hotel & Congress Center · Vandsalen
Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.
Fredag den 17. november 2017
Program:
•
•
•
•

13.00 – 13.30: Ankomst
13.30 – 13.45: Velkomst og festtale
13.45 – 15.00: Hovedpræsentation af BBRs milepæle 1977 – 2017
15.00 – 17.00: Reception med let anretning & udstilling og demonstration v/ BBRs leverandører
gennem årene.

Status på geokodningsprojektet
Geokodningsprojektet med NIRAS skrider planmæssigt fremad. I øjeblikket arbejder vi i
Hovedstadsområdet, Nordjylland og på Sjælland.
Der tilbydes kurser i Geokoderens Gennemsynsmodul i takt med, at nyregistreringen fra BBR
Erhvervsservice starter i kommunerne.
For kommunerne i Nordjylland er der tilbudt kursus:
•

Torsdag d. 16. november hos SKAT i Aalborg, Skibsbyggerivej 5 – tilmeld dig her

Interesserede fra andre kommuner er også velkomne. Yderligere oplysninger kan fås ved at skrive til
bbr@bbr.dk.
Der er ved at blive arrangeret kursus for kommunerne på Sjælland til afholdelse i januar 2018.
Den 26. oktober afholdes en temadag i Region Midt med henblik på at drøfte status, forløb og mulige
forbedringer primært for geokodningsprocedurerne.
I november planlægges der et informationsmøde i Sydjylland med henblik på at drøfte det afsluttende
geokodningsforløb i dette område.
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Nyregistrering af erhvervsbygninger i BBR
Der er i perioden fra november 2016 og indtil nu sendt breve ud til ejere af godt 40.000 ejendomme.
Nedenfor er en oversigt over, hvornår nyregistreringen starter for resten af kommunerne i 3. bølge – Fyn og
øerne og region Hovedstaden samt 4. bølge - region Nordjylland:

Kommune – Fyn og omkringliggende øer

3. bølge af Nyregistreringen starter i SKAT. Data
modtages løbende i kommunens Indbakke og i
Geokoderens gennemsynsdatabase fra denne dato

Svendborg

9. oktober 2017

Kommune – Region Hovedstaden

3. bølge af Nyregistreringen starter i SKAT. Data
modtages løbende i kommunens Indbakke og i
geokoderens gennemsynsdatabase fra denne dato

København
Brøndby
Dragør

31. oktober 2017
31. oktober 2017
31. oktober 2017

Kommune – Nordjylland

4. bølge af Nyregistreringen starter i SKAT. Data
modtages løbende i kommunens Indbakke og i
geokoderens gennemsynsdatabase fra denne dato

Brønderslev

6. november 2017

Frederikshavn
Hjørring
Læsø
Mariagerfjord
Morsø

6. november 2017
6. november 2017
6. november 2017
6. november 2017
6. november 2017
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Rebild
Thisted
Vesthimmerland

6. november 2017
6. november 2017
6. november 2017

BBR Erhvervsservice i SKAT er i fuld gang med at sende breve ud til ejere af erhvervsejendomme i de
kommuner, hvor nyregistreringen er i gang. I brevet får ejer besked på at kontakte BBR Erhvervsservice
inden 14 dage, så SKAT kan få opdateret oplysningerne i BBR.
Når ejer kontakter BBR Erhvervsservice, bliver ejers oplysninger indberettet til kommunen. Hvis ejer ikke
ringer indenfor fristen, bliver ejer kontaktet af BBR Erhvervsservice, så ejers oplysninger kan blive
indberettet til kommunen.
Udsendelsen af breve startede i november 2016. På nuværende tidspunkt er nyregistreringen sat i gang i
over halvdelen af landets kommuner.
I august 2017 blev de første breve fra BBR Erhvervsservice i SKAT sendt ud til ejere af erhvervsejendomme i
Aalborg og Jammerbugt Kommune. I november 2017 starter udsendelsen af breve i resten af kommunerne
i Nordjylland. På det tidspunkt er planen, at udsendelsen af breve er sat i gang i alle landets kommuner bortset fra kommunerne i region Sjælland. Der bliver efter planen sendt breve ud i de sjællandske
kommuner fra februar 2018.
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