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PASSER MIN BBR-MEDDELELSE
-og hvad gør jeg hvis den ikke passer

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR 

rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig 

besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Det er de færreste, der kontrollerer om deres boligareal stemmer overens med tallene på BBR-meddelelsen. 

Nogen steder skal der måles udvendigt. Andre steder skal der måles indvendigt, og er der kælder med skrånende terræn 

bliver det ikke lettere, da terrænhøjden også kan spille ind. 

Er BBR-meddelelsen rigtig
På Byggeri & Teknik I/S oplever vi en stor fejlprocent i arealangivelser på BBR-ejer meddelelserne, og bliver især kontaktet 

God økonomi i korrekte arealer
Der kan være god økonomi i at have styr på sine arealer. Med en principiel dom i Højesteret kan en køber nemlig kræve 

kan forkerte arealangivelser altså blive dyrt for sælger, og måske en god forretning for køber. Oven i dette skal tillægges, 

at forkerte arealer også medfører en forkert ejendomsbeskatning. Er der ikke styr på arealerne risikerer du således at 

Hvad gør jeg hvis jeg skal sælge 

meddelelsen, og at arealerne stemmer overens med salgsopstillingen. Din bolig kan måske endda sælges dyrere herved, 

Kan jeg selv kontrollere mine arealer

hos rådgivere og kommuner. Det anbefales derfor, at lade en fagmand opmåle arealerne, såfremt du vil være på den 

sikre side.
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BYGGERI & TEKNIK I/S
Herved er du sikret, at dine arealer er korrekte. Både i forbindelse med køb og salg samt korrekt ejendomsbeskatning.  

Byggeri & Teknik I/S tilbyder, at udføre opmåling og indrapportering til faste priser, uanset hvor i landet du bor.

PRISER
Pakke 1 – radius 0-50 km: kr. 3.695,- ex. moms.
Et besøg inkl. opmåling/registrering

2 timer på stedet.

1 time til indrapportering til kommunen.

Pakke 2 – radius 50-100 km: kr. 4.995,- ex. moms  
Et besøg inkl. opmåling / Registrering

2 timer på stedet.

1 time til indrapportering til kommunen.

Pakke 3 – myndighedspakke: kr. 8.250,- ex. moms  
Udføres på baggrund af pakke 1 eller pakke 2.

Såfremt kommunen stiller krav om tegningsmateriale og/eller byggeanmeldelse/ byggeansøgning. 

Materiale som typisk kræves.

 - Oversigtsplan

 - Plantegning

 - Principsnit

 - Facadetegning

 - Varmetabsberegning



BYGGERI & TEKNIK I/S 
Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Telefon: 97 13 12 11
Hjemmeside: www.byggeri-teknik.dk
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HVEM ER BYGGERI & TEKNIK I/S 
Uvildig og professionel rådgivning samt projektering:

Nybyggeri | Tilbygning | Ombygning | Helhedsplaner 

Bygherrerådgivning | Myndighedsbehandling | Energirådgivning

Vores bolig og arkitekturafdeling består af ingeniører, arkitekter, 

konstruktører, tekniske designere og energikonsulenter der yder 

tværfaglig rådgivning til alle projekter, store som små. 

I tæt samarbejde med dig, skaber vore arkitekter den unikke 

løsning på de fysiske rammer for dit liv.

Læs mere om os på vores hjemmeside: 

www.byggeri-teknik.dk


