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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 1.8.1.

2

BBR Release 1.8.1 (idriftsat den 06.10.17)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 1.8.1 er lagt i produktion fredag d. 06/10 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

Forbedret søgning og søgeresultater

•

Det er nu muligt at søge efter husnumre og BPFG ejendomsnumre, som endnu ikke er i brug. Se afsnit 2.10.3 i
brugervejledningen for detaljer omkring dette.

•

Kviksøgningen understøtter nu søgning på en hel vej.

•

Visning af historiske elementer kan nu slås til og fra direkte i resultatlisten.

•

BPFG’er er nu grupperet under samme ejendomsnummer.

•

Det er nu muligt at skifte til andre ejendomme ved klik på matrikler på kortet.

2.1.2

Min Support, nyheder og ændringsønsker

•

Min Support har nu udvidet funktionalitet til fremsøgning og filtrering af sager.

•

Nye notifikationer omkring driftsstatus vises nu efter login. Se afsnit 2.14.1 og 2.14.3 i brugervejledningen for
mere information omkring driftsbeskeder. Denne funktionalitet vil fremadrettet blive anvendt til at informere om
driftsstatus og releases på BBR.

•

Det er nu muligt at oprette og prioritere ændringsønsker gennem Min Support. Denne funktionalitet er beskrevet
nærmere i afsnit 2.14.4 i brugervejledningen.

2.1.3

Ny Indbakke funktionalitet

•

Menupunktet til indbakken viser nu antallet af indberetninger med status modtaget.

•

Bygninger og tekniske anlæg kan oprettes og slettes via indbakken.

•

I forbindelse med udførsel af indberetninger dannes nu en kvittering, som kan sendes til borgeren.

•

Se brugervejledningens afsnit 4 for flere detaljer omkring indbakken.

2.1.4

Forbedret brugergrænseflade på mobil og tablet

•

BBR Kommune har nu et separat layout tilpasset til mobil-skærme. Dette layout indeholder de fleste funktioner.

•

Det almindelige layout er nu tilpasset til tablets, således alle funktioner kan anvendes herpå.

2.1.5
•

Snitflader
BBR 1.8.1 indeholder opdaterede eksterne snitflader, som sætter tredjeparter i stand til at:
o

Indsende indberetninger med oprettelse af bygninger og tekniske anlæg.

o

Indsende indberetninger med sletning af bygninger og tekniske anlæg.

2.1.6

Generelle forbedringer

•

Det er nu muligt at gøre et teknisk anlæg i en bygning til BPFG.

•

I forbindelse med oprettelse af enhed eller sag på enhed vises nu kun den relevante bygning.

•

Indflytning på bygninger med kun 1 enhed vælger nu automatisk denne enhed.

•

Supplerende bynavn vises nu i brugergrænsefladen.

•

”Vis ejere” knap er nu tilgængelig på Grund-siden.

•

BBR-meddelelser sendt per mail viser nu postnummer og distrikt i mail emnet.

•

BBR 1.8.1 indeholder en række rettelser til fejl, som forhindrede udskrivning af BBR-meddelelser på specifikke
ejendomme.

•

Visningen af hændelsesloggen kan nu tilpasses gennem de personlige indstillinger. Det er desuden muligt at
vælge alle typer til eller fra med et klik på ”Vælg alle”.

•

Nye felter til forsvarets bygninger og tekniske anlæg (FVM-nummer).

•

Nye låste felter på tekniske anlæg til angivelse af CVR-nummer og dato for seneste inspektion.

2.1.7

Løste sager

Dette afsnit indeholder en liste af sager, som er løst i BBR 1.8.1 releasen. Første underafsnit vil indeholde udvalgte
sager, som har særlig relevans på tværs af kommuner.

Udvalgte sager
Sags ID

KMTBBR-9794

KMTBBR-8079

KMTBBR-8286

Titel

Support BBR - brugerne oplever at blive
smidt af BBR ofte uden en besked

Beskrivelse
Med BBR 1.8.1 er der indført ny funktionalitet,
som notificerer brugeren, hvis vedkommendes
login udløbet.
Notifikationen vises som en dialogboks, hvori
brugeren kan trykke på en knap for at logge ind
igen.

Ejer med navn- og adressebeskyttelse
kommer ikke frem under Grund Opl.

Med BBR 1.8.1 kan systemet nu hente navn og
adresse på ejere med adressebeskyttelse.
Derved kan der nu også udsendes BBRmeddelelse til sådanne ejere.

Forskel på gem ændring og ved tryk på
enter

I BBR 1.8.1 er der lavet forbedringer til
datovælgerne, således indtastninger uden
bindestreger/stråstreger håndteres korrekt når
der gemmes umiddelbart efter indtastning.

Øvrigt løste sager
Sags ID

Titel

KMTBBR-7208

Fejl 500 ved visning af BPFG-ejere i Grundoplysninger

KMTBBR-7211

Using invalid emails in settings is not indicated

KMTBBR-7217

Infotekst ved søgning med flere ejendomsnr.mgl.

KMTBBR-7222

Delvist udskreven kolonne på BBR meddelelser rapport

KMTBBR-7245

Der er forkert rækkefølge af enhederne hvis der er sidebetegnelse med a og b – og a og b står
med små bogstaver – er det vedtaget?

KMTBBR-8131

Af brugervejledning og under Roller og Rettigheder er der lidt forskellige beskrivelser af hvad
rollerne hedder:

KMTBBR-9010

Hele vinduet er ikke aktiv ved minimeret visning

KMTBBR-9142

Indflytning på enhed

KMTBBR-9368

Fejl i overskriften på rapport - Viser Frederiksberg i Lyngbu-taarbæk

KMTBBR-9537

Boligtype 4 (institution) fremgår ikke af Bestandsoptællingen - Rapporter

KMTBBR-9695

Enhed kan ikke ses i OIS

KMTBBR-9716

Sikkerhedsklassificering af brugere i kommunen

KMTBBR-9733

Sandsynslighedsfejl - Boligareal i erhvervsbygning IR-2002

KMTBBR-9799

Tekniske anlæg - vindmøller og adresse - kan ikke rettes

KMTBBR-9868

Rækkefølgen af enheder står ikke alfabetisk rækkefølge, når man danner rapporten
enhedsliste med oversigt på en konkret ejendom./ KR

KMTBBR-9937

Rapport - Nedrevne opdelte og sammenlagte boligenheder m. 3 mdrs interval viser tom

KMTBBR-9952

Geometrier med Null værdier

KMTBBR-9964

Uklarhed om indhold af rapport

KMTBBR-10068

Support BBR - Fejl i planer i Ejendomsoplysninger

KMTBBR-10163

Ændring og gem notatlinje 2 gange - Fejl 500

KMTBBR-10182

OIS: Historiske BPFG'er vises på BBR-meddelelse

KMTBBR-10193

Man kan ikke lave en decentral udskrivning af BBR-Meddelelser, hvis der er mere end 1 ejer

KMTBBR-10232

Adressen forsvinder i byggesag, når den overføres til bygning /bjt - problem med
husnummervælger

KMTBBR-10247

Fejl 500 - Indberetning af nye enheder - erhvervsbygning til boliger

KMTBBR-10252

BBR 1.8 - Fejl i webinarlektion 2 Objekt

KMTBBR-10399

Kan ikke oprettet BPFG ejendomsnummer

KMTBBR-10408

BBR meddelelse - får ikke lov til at trykke på "BBR-Meddelelse" -knappen (denied access)

KMTBBR-10415

BBR-meddelelse viser fejl i OIS " - BBR Meddelelse er ikke tilgængelig: Statuskode = 90

KMTBBR-10502

Husnummer udfyldes ikke ved kopiering af byggesag

KMTBBR-10508

Fuldførelse af sag på teknisk anlæg: til/ombygningsår bliver summeret

KMTBBR-10533

Link fra Indbakke til opsat e-mail virker ikke

KMTBBR-10534

Fremsøgning af ejerskiftehændelser i Hændelseslog er ikke muligt

KMTBBR-10535

Forvirrende fejlmeddelelse ved "Ingen forsikring" på bygning

KMTBBR-10597

Mangler felt på BBR vedr udledningstilladelse

KMTBBR-10610

Problemer med oprettelse af Ejerlejligheder i BPFG'er

KMTBBR-10626

Indflytningsdato fremgår ikke i ændringsregisteret

KMTBBR-10632

Indsætte ejerlejlighedsnummer på en ny enhed igennem en byggesag. KR

KMTBBR-10633

Forkert opf.år på afsluttet byggesag

KMTBBR-10653

vedr. mulig fejl i BBR - ny sag på eksisterende bygning

KMTBBR-10689

Fejl i placering af tekst i BBR-meddelelse (Tekst overskriver tekst)

KMTBBR-10690

Ændring af erhversenhed til beboelse i byggesag forsvinder efter indberetning

KMTBBR-10693

Vurderingsfelter for ENH anvender forkert kodeliste for anvendelse

KMTBBR-10727

Fejl ved udskrift af BBR

KMTBBR-10759

Har ingen rettigheder til en enhed

KMTBBR-10773

Manglende mulighed for at skrive gyldighedsdato ned fuldførelsen af en nedrivning. KR

KMTBBR-10803

Sandsynlighedsfejl ved sammenlægning af bygninger

KMTBBR-10824

BBR MEDD DATA fejler på Grundniveau - Søkildevej 1

KMTBBR-10834

Fejl 500 - Henlæg og afslut sag

KMTBBR-10844

Tekst giver ikke mening - Slet

KMTBBR-10884

Ændring af adresse på bygningsniveau i en til-/ombygnings sag eller nedrivning. KR

KMTBBR-10953

Kan ikke oprette en opgang

KMTBBR-10984

Fejl i validering af ny anvendelseskode 990 - Faldefærdig bygning (del af 1.8.1 release)

KMTBBR-11148

Fejl IR-7247 Byggeskadeforsikring

KMTBBR-11161

Kopiering af olietank på lejet grund fejler for vores miljøsagsbehandlere - Fejl 500

KMTBBR-11193

Support BBR - spg. til BBR-meddelelse

KMTBBR-11205

Support BBR - BBR-meddelelse er kommet retur med årsagskode #1: Ugyldig adresse

KMTBBR-11226

FEJLER må jeg vil se BBR-medd-data

KMTBBR-11227

Fejl - Decentral udskrift - Knappen virker ikke

KMTBBR-11240

detaljer på de enkelte bygninger, tekniske anlæg m.v. - vises ikke i stamvindue

KMTBBR-11268

Opdatering af BPFG via Indbakken

KMTBBR-11280

Registreret elevator vises ikke på BBR Med-Data

KMTBBR-11290

Fejl i mailtitel ved udsendt BBR

KMTBBR-11295

Fejl i brugervejledningen - Inkonsistent information om rollen Rapportforespørger

KMTBBR-11311

Ejerlejlighedsnr forsvinder ved ombygning af en enhed - dette er en fejl

KMTBBR-11312

Kan ikke lave en BBR meddelelse

KMTBBR-11316

Beliggendhedadresse på BBR-meddelelsen

KMTBBR-11338

Nybyggeri vises som stamdata på BBR-meddelelsen.

KMTBBR-11340

Fejl 500 {"ExceptionId":0,"Message":null,"Details":[],"ITSystem":0}

KMTBBR-11346

Forkert opførelsesår når man fuldfører byggesag i et ikke-indeværende år. KR

KMTBBR-11447

Opførelsesår i forbindelse med færdigmelding af sag

KMTBBR-11450

Historik på grupperingen Vurdering (SKAT)

KMTBBR-11483

"Nybyggeri" BYG: vises ikke på BBR-Medd-Data

KMTBBR-11495

Kodeliste EnhAnvendelse: Tekst for kode 416 ikke rettet til "forlystelsesparker"

KMTBBR-11496

Nye kodeværdier for BygAnvendelse, EnhAnvendelse og Klassifikation ikke tilføjet.

KMTBBR-11497

Kodeværdier for vandforsyning, afløb, varme og suppl. varme

KMTBBR-11498

Varmeinstallation mangler på BBR meddelelsen

KMTBBR-11500

Support BBR - adresseændringer i BBR slår ikke igennem i ESR

KMTBBR-11507

Indberetningers visning i resultattræ efter udførelse

KMTBBR-11518

Manglende tekst i historik under BBR-meddelelser for årsagsakode 43

KMTBBR-11519

Enhedsoplysninger på BBR

KMTBBR-11586

Fejl i BBR Meddelelse

KMTBBR-11590

Flytte en BPFG til anden matrikel - fejl ang. udledningstilladelse

KMTBBR-11609

Support BBR - Sletning af bruger i BBR 1.8

KMTBBR-11613

Notatlinje fra et anlæg fremkommer ved et andet anlæg

KMTBBR-11654

Afslutning af sager i BBR, der har en sag i Ret-BBR

KMTBBR-11659

Support BBR - fejl ved BBR-meddelelse

KMTBBR-11698

Fejl i BBR-Meddelelse Data - Kan ikke åbne den.

KMTBBR-11699

BBR-meddelelse kan ikke udskrives

