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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 1.8.2.

2

BBR Release 1.8.2 (idriftsat den 16.02.18)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 1.8.2 er lagt i produktion fredag d. 16/02 og indeholder en række nye funktioner og rettelser, som vil blive
beskrevet i de kommende afsnit.
De nye funktioner er beskrevet nærmere i BBR’s brugervejledning.

2.1.1

Kommunale ændringsønsker

Kort tid efter release af BBR 1.8.1 blev der igangsat en afstemning, hvor brugerne kunne prioritere ændringsønsker til
evt. implementering i BBR 1.8.2. På baggrund af afstemningen udvalgte KOMBIT i samarbejde med Netcompany de
følgende 16 ændringsønsker:
Historik på notatlinjer:
Det er nu muligt at se felthistorik for hver enkelt notatlinje på lige fod med øvrige felter.
Ny måde at kopiere som ny på:
Når der klikkes ”Kopier som ny”, åbnes nu en side, hvor man kan rette i data, inden det nye BBR-objekt
gemmes, i stedet for at objektet kopieres med det samme.
Kopier notatlinjer ved kopiering af objekt:
Ved kopiering af objekter med den nye metode er det nu muligt at vælge, hvilke notatlinjer der skal kopieres
med på det nye objekt.
Notatlinjer i favoritfelter:
Det er nu muligt at vælge grupperingen Notatlinjer som et favoritfelt.
Tydeligere markering af ændringer i BBR-meddelelse:
Felter med ændringer markeres nu i kursiv med gul baggrund. Tidligere markeredes ændringer kun med kursiv.
Autoudfyldning af ”Beregningsprincip for areal af carport”:
Når anvendelseskoden ”920 – Carport” vælges på en Bygning, sættes ”Beregningsprincip for areal af carport”
automatisk til ”1 – Carportareal er målt efter tagflade”, hvis en anden værdi ønskes skal feltet ændres manuelt.
Der sker ingen ændring for eksisterende bygninger med anvendelseskode 920. Feltet ”Beregningsprincip for
areal af carport” er desuden rykket, så det står ved siden af Til-/ombygningsår.
Validering af bygnings-/anlægsnummer ved flytning af bygning/teknisk anlæg:
Når en bygning eller et teknisk anlæg flyttes til en ejendom, hvor bygnings-/anlægsnummeret er optaget, vises
en hjælpeboks med et forslag til et nyt bygnings-/anlægsnummer.
Validering af vand-/afløbsforhold ved flytning af bygning:
Når en bygning, hvor Vandforsyning ikke er udfyldt, flyttes til en grund med blandet vandforsyning, vises nu en
advarsel med en opfordring til at udfylde Vandforsyning på bygningen. Tilsvarende vises en advarsel, hvis
Afløbsforhold ikke er udfyldt, og grunden har blandet afløbsforhold.
Sortering og ”hop til sidste side” for søgeresultater i Indbakke:
I Indbakke er det nu muligt at sortere indberetningerne, så de ældste vises øverst. Der er også tilføjet en knap,
så man kan hoppe til sidste side i søgeresultaterne i Indbakke.
Nulstilling af ”Lovlig anvendelse” ved ejerskifte:
Ved ejerskifte nulstilles Lovlig anvendelse nu automatisk, hvis der er tale om en personlig dispensation til
helårsbeboelse. Det vil sige, at Lovlig anvendelse nulstilles, hvis den har værdien ”B”, ”C” eller ”D”.

”Nuværende værdi” på udførte indberetninger:
Ved udførsel af en indberetning blev feltet ”Nuværende værdi” tidligere ændret til objektets nye værdi efter
ændringen. Derfor var det ikke muligt at se, hvad værdien var før ændringen. Dette er nu ændret, så det altid er
værdien før rettelsen, der vises.
Indstilling for kalender på datofelter:
Der er oprettet en personlig indstilling, ”Vis kalender ved markering af datofelter”, som giver mulighed for at
undertrykke visningen af datovælgeren, når et datofelt markeres. Datovælgeren kan fortsat altid vises ved at
klikke på kalenderikonet ved siden af datofeltet.
Adgangsareal (heraf fællesareal) for Enhed på Bygning-side:
Feltet ”Heraf fællesareal” føjes til den udvidede visning af enheder på Bygning-siden.
Bedre opdatering af ”antal ulæste” i Indbakke:
Tallet i parentes i Indbakke-fanen opdateres nu, hver gang en indberetning behandles, og ikke blot hver gang
BBR åbnes.
”Andet areal” i rapporten ”Enhedsliste med oversigt”:
Feltet Andet areal på Enhed føjes til rapporten Enhedsliste med oversigt under afsnittet Enheder.
Datointervaller i rapporter:
I alle faste rapporter, hvor der vælges et datointerval, vises de valgte datoer nu på selve rapporten.

2.1.2

Søgeniveau: Ejendom

Det er nu muligt at søge via ejendomsnummer på en specifik ejendom. Dermed er det ikke nødvendigt at vise alle
objekter på de fremsøgte grunde. Hvis man vil søge på en specifik ejendom, sættes søgeniveauet til ejendom under
fanen generelt og udfylder enten BFE-nummeret eller Ejendomsnummeret. Der kan søges på alle tre typer ejendomme i
BBR: SFE’er, BPFG’er og Ejerlejligheder. F.eks.
•

Søges der på et SFE-ejendomsnummer får man kun grundene og deres underliggende objekter der ikke er
BPFG’er med i søgeresultatet.

•

Søges der på et BPFG-ejendomsnummer vises kun den søgte BPFG og de bygninger og teknisk anlæg der
ligger på den BPFG.

2.1.3

Nyt bygningsreglement

En nedrivningssag kan nu både oprettes som en anmeldelsessag og en tilladelsessag, som det nye bygningsreglement
foreskriver det.

2.1.4

Ændringer til indberetning og beregning af antal boliger

I forbindelse med Danmarks Statistiks byggestatistik er det blevet nødvendigt at tilføje feltet ”Forventet til-/afgang i antal
boliger” på Byggesag. Feltet kan udfyldes allerede ved oprettelsen af en byggesag og er udstyret med validerings- og
sandsynlighedsregler, der skal hjælpe til med at udfylde feltet korrekt. Feltet er obligatorisk at udfylde for nybyggeri af
typen flerfamiliebolig.

2.1.5

Ny anvendelseskode

Der er indført 1 nye anvendelseskoder: ”121 Sammenbygget enfamiliehus.”

2.1.6

Overførsel af brugerdata ved skift til Adgangsstyring

I forbindelse med overgangen til Adgangsstyring, som nogle kommuner allerede er i gang med, er der tilføjet en funktion
til at overføre brugerindstillinger og supportsager til en nyoprettet bruger i Adgangsstyring. Der kan også overføres
brugerdata til øvrige brugerprofiler, der ikke er fra Adgangsstyring. For yderligere detaljer se brugervejledningen kapitel
7.1.5

Ændring på ”Skift kommune”

2.1.7

I funktionen ”Skift kommune” er det nu muligt også at sortere kommunerne efter kommunekode.

2.1.8

Nyt til Report Builder

Rapport modellen udvides med følgende standard-views:
•

Beregnet Husnummer

•

Beregnet Adresse

•

Stamobjekter inkl. nybyggeri

Brugervejledningen til Report Builder.
Brugervejledningen er blevet udvidet med en teknisk beskrivelse af de komplekse elementer i BBR’s datamodel.

2.1.9

Link til Geokoderens Gennemsynsmodul på indberetning

Indberetninger har fået et link til Geokoderens Gennemsynsmodul. Linket vil være synligt hvis der er en aktiv høring på
grunden i indberetningen.

2.1.10

Andre ændringer

•

Felterne ”Byg024AntalLejlighederMedKøkken” og ”Byg025AntalLejlighederUdenKøkken” på Bygning beregnes
nu i udtræk til Danmarks Statistik.

•

Der tilføjet en Administrationsskærm til at giver brugeradministratorer rettighed til at udnævne brugere der kan
se beskyttet data. Administrationsskærmen kan kun tilgås af KOMBIT og Netcompany. Mangler I en
brugeradministrator skal I kontakte KOMBIT.

•

Regler for obligatoriske kommunespecifikke felter er kun obligatorisk for ændringer foretaget i BBR’s
brugergrænseflade

•

Bygninger og tekniske anlæg der ikke er geokodet får bygningspunkter så de ikke ligger oven i hinanden.

•

Datamodellen for kodelister er udvidet med felterne: Kodeliste navn, Beskrivelse og Gruppering.

Dataoprydning i BBR
•

Byggesager med mere end 1 bygning er blevet delt op.

•

Forklædesager på skyggegrunde er blevet fejlregistreret

•

Ejendomsrelationer har fået opdateret BFE numre så de stemmer overens med ESR

•

Jordstykker der ikke eksistere i ESR er blevet slettet fra BBR
o

Der udleveres en liste til kommunerne med ikke historiske bygninger og tekniske anlæg der ligger på
slettet jordstykker og som skal flyttes.

Ændringer til snitflader
•

Miljøservice og byggesagsservice kan nu slette indholdet i felter.

•

Feltet Tek110Driftsstatus tilføjes til UpdateTekniskAnlaeg

2.1.11

Løste sager

Dette afsnit indeholder en liste af sager, som er løst i BBR 1.8.2-releasen. Første underafsnit vil indeholde udvalgte
sager, som har særlig relevans på tværs af kommuner.

Udvalgte sager
Sags ID

Titel

12750

12412

10480

13146

KMTBBR-13158

Beskrivelse

Lange svartider

Der har været problemer med lange svartider og
sløv performance på klientsiden, sidstnævnte
især på ældre computere. Disse problemer er
udbedret gennem en lang række tiltag.

Afsluttet byggesag vises i resultatliste

Batchjobbet til automatisk afslutning af
anmeldelsessager har i en del tilfælde ikke
afsluttet sagen korrekt. Dette er udbedret ved et
fix til batchjobbet samt et datafix til at rette op på
de forkert afsluttede sager.

Kan ikke afslutte gammel byggesag med
ibrugtagningstilladelse

En række ældre Sag på Grund (alle før BBR 1.8)
har haft en forkert livscyklus, hvilket har
forhindret brugerne i at afslutte sagerne. Dette er
udbedret ved et datafix, der afslutter sagerne.

Fjernelse af formatvalidering på
BBRAdresse: Side/dør og Etagebetegnelse

En del adresser følger ikke den sædvanlige
adressebekendtgørelse, men er omfattet af en
undtagelse, hvor f.eks. Side/dør-betegnelsen
kan indeholde et specialtegn. Dette har
forhindret brugerne i at rette på enheder med
sådanne adresser. Det er udbedret ved at fjerne
formatvalideringen på Side/dør i BBR, så
valideringen udelukkende sker via DAR.

TEK.1 for legeplads kan ikke ændre husnr.

En fejl har gjort, at der ikke kunne ændres
husnummer på Tekniske Anlæg, som er
nybyggerier. Fejlen er rettet i BBR-applikationen.

Øvrige løste sager
Sags ID

Titel

KMTBBR-7215

Kombination af søgekriterier giver forkert resultat

KMTBBR-7292

Fejl ved søgning på byggesag

KMTBBR-8351

Pop-up for gendan gammelt data kommer for ofte

KMTBBR-9188

Kan ikke slette byggesag (forklædesag)

KMTBBR-9679

Fejl i datoer der overføres til ois.dk

KMTBBR-9761

Kan ikke fremsøge flere ejd. numre, når der også er et BPFG ejd. nr.

KMTBBR-10077

Sager vises ikke, men kan søges frem på sagsnummer - Gamle forklædesager

KMTBBR-10480

kan ikke afslutte gammel byggesag med ibrugtagningstilladelse

KMTBBR-10780

Geokodning - • Supplerende oplysninger om koordinatsæt kan ikke modtages i 1.8

KMTBBR-10929

Flytning af bygninger - Nybyggeri BYG har samme ID

KMTBBR-11332

Kælderareal vises ikke på bygningen ved nybyggeri

KMTBBR-11464

Afslutning med ibrugtagningstilladelse

KMTBBR-11517

Manglende historik for ændringer

KMTBBR-11536

Rapporter tager ikke alle nedrivninger med (påbegyndelse og afslutning)

KMTBBR-11609

Support BBR - Sletning af bruger i BBR 1.8

KMTBBR-11848

BBR-meddelelse for BPFG er sendt til grundens ejer

KMTBBR-11896

Fejl ved det nye "Flag"

KMTBBR-12089

Forkert matrikel tilknyttet ejd.nr. i BBR

KMTBBR-12134

Ibrugtagningstilladelse - gammel sag

KMTBBR-12160

E-mail opsætning

KMTBBR-12187

Fejl - "der må kun være én bygning i en byggesag"

KMTBBR-12276

Vi har været ved at lave kommunespecifikke links i BBR og har to
spørgsmål/kommentarer:

KMTBBR-12300

Fejl i adressevalg ved oprettelse af opgange/enheder som sagsdata

KMTBBR-12362

Hændelseslog siger at der er oprettet et husnummer - det er blot flyttet

KMTBBR-12437

Vandskyllende toilet uden for enheden vises ikke på BBR-meddelelsen

KMTBBR-12491

Bygning kan ikke få tilknyttet bygning på fremmed grund nr.

KMTBBR-12506

Ejerlejlighedsnumre og ejerlejlighedsejendomsnumre

KMTBBR-12517

Modtagelse af 3 BBR meddelelser på den samme dag. KR

KMTBBR-12646

Manglende scrolling i Indbakke

KMTBBR-12655

Fejl i sammenlægning af arealer

KMTBBR-12657

fejl i adresse

KMTBBR-12680

Ejendom 1775 er forsvundet i BBR

KMTBBR-12694

Ejerlejlighed mangler i BBR-Meddelelsen på enhedsniveau

KMTBBR-12750

Lange svartider

KMTBBR-12753

Fejl i matrikeloplsysninger på ejendom

KMTBBR-12821

Indflytning på enheder

KMTBBR-12835

Support BBR - Problem med gen-beskyttelse af objekter i BBR 1.8. [RELEASABLE TO
INTERNET TRANSMISSION]

KMTBBR-12840

Etableringsår for Teknisk anlæg sættes ikke ved nybyggeri

KMTBBR-12897

CPR-Adresser findes ikke i BBR - Jo den gør :-)

KMTBBR-12900

kan ikke få 2 enheder til en opg.

KMTBBR-12901

Slettet bygning udskrives på rapport m/notat 42

KMTBBR-12920

BBR-meddelelse kommer til boksprint, når CVR ikke er tilmeldt e-boks

KMTBBR-12933

BBR meddelelse

KMTBBR-12938

Granskovvej 3: Afsendelse til e-boks og fysiskprint fejlet flere gange

KMTBBR-12960

Support BBR - kan ikke ændre adr. for ENH

KMTBBR-12995

Fejl IR-7104

KMTBBR-12996

Ryd søgning rydder ikke UUID

KMTBBR-13011

Manglende ejendom i BBR

KMTBBR-13013

Hentning af bygninger med forretningsproces 8 via bygning snitfladen

KMTBBR-13019

Ejendom kan ikke fremsøges i BBR

KMTBBR-13047

Fejl 500 efter sammenlægning af to bygninger.

KMTBBR-13077

Afslutning af sag - flere fejl

KMTBBR-13082

fryser når jeg bruger meny flyt .. til et andet matr. nr.

KMTBBR-13101

Favoritter under mine indstillinger

KMTBBR-13103

Forkert tekst i pop-up ved brug af funktionen 'FEJL' i Indbakken

KMTBBR-13112

Kan ikke se skats indberetning

KMTBBR-13114

Kronologisk rækkefølge i adresser

KMTBBR-13121

Vis ejere virker ikke

KMTBBR-13123

Sætte flueben så bygningen bliver sikkerhedsklassificeret.

KMTBBR-13135

Forretningsproces udregnes forkert ved&nbsp; udføresel af indberetning (der ikke er
direkte indberettet)

KMTBBR-13142

Toilet og bad uden antal - med bogstaver - vises ikke på BBR-Meddelelsen/BBRMedd-Data = sag 12437 (dog kun toiletter)

KMTBBR-13146

Fjernelse af formatvalidering på BBRAdresse: Side/dør og Etagebetegnelse

KMTBBR-13149

Afsluttet sag figurerer på BBR-meddelelsen

KMTBBR-13158

TEK.1 for legeplads kan ikke få ændre husnr.

KMTBBR-13160

Support BBR - vedr. afslutning af byggesag

KMTBBR-13169

BBR-meddelelse-popup går i stykker ved fejl

KMTBBR-13183

Ændring af dørbetegnelsen

KMTBBR-13190

Min support - validering af filnavne ved vædhæftning

KMTBBR-13265

BPFG-bygninger vises ikke under BPFG-grupperinger

KMTBBR-13267

Tagetagens areal kommer ikke med på bygning

KMTBBR-13270

Adresse tilknyttes ikke til ejendommen/matriklen

KMTBBR-13274

Kan ikke flytte bygning til andet ejendomsnr.

KMTBBR-13290

Utilsigtet indflytningsdato 01-01-0001 bevirker, at der ikke kan ændres på enheden

KMTBBR-13296

Support BBR - BBR meddelelser sendes med post til administrator selvom det er
tilmeldt digital post

KMTBBR-13336

Grundoplysninger i BBR – udskrift er ikke OK

KMTBBR-13345

BBR viser navne- adressebeskyttede ejere.

KMTBBR-13363

Gødstrup Søvej 7 sletning af bygninger

KMTBBR-13367

Fejl: BBR-meddelelse til udlandet

KMTBBR-13372

v. sneptrupvej 3 - vers. byggesag

KMTBBR-13376

Kan ikke henlægge en byggesag - HASTER

KMTBBR-13396

Ejerlejlighedsnummer forkert på BBR-meddelelse

KMTBBR-13401

Adresser ikke opdateret i BBR

KMTBBR-13407

Kan ikke tildele adresse i BBR

KMTBBR-13424

BBR-meddelelse boxprint e-mail viser BFE-nummer i titlen

KMTBBR-13427

indbakken melder fejl

KMTBBR-13458

Oprettelse på tilsyneladende ubebygget matr. nr.

KMTBBR-13496

dobbelt grund og matrikel på ejendomsnummer

KMTBBR-13497

Flytning af bygning ind under BPFG

KMTBBR-13505

Gamle byggesager er ikke afsluttet korrekt

KMTBBR-13564

Geokodning uden koordinatsystem

