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2.1

1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 1.8.5.

2

BBR Release 1.8.5 (idriftsat den 01.02.19)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 1.8.5 er lagt i produktion fredag d. 1/2-19 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

WFS service til bygningspunkter

Der er blevet tilføjet en service på servicegatewayen der udstiller de geometriske punkter for Tekniske Anlæg og
Bygninger. Brugervejledningen er opdateret til at reflektere dette.

2.1.2

Stormrådets felter på ServiceGateway

Stormrådets felter byg111StormrådetsOversvømmelsesSelvrisiko,

byg112DatoForRegistreringFraStormrådet og Byg403ØvrigeBemærkningerFraStormrådet er blevet mulige
at ændre via ServiceGateway’en. Desuden er felternes definitioner blevet opdateret så de stemmer med en opdateret
definition fra stormrådet.

2.1.3

Generelle brugervenlighedsopdateringer

Følgende områder har fået forbedret deres brugervenlighed:
•

Notifikationsflaget er blevet flyttet til et tydeligere sted, og det er blevet gjort tydeligere når der er nye
notifikationer.

•

I indberetninger er der blevet tilføjet en informationsbesked som viser, hvis der er ændret koordinater på et
objekt via indberetningen.

2.1.4

Valideringsknap på indberetninger

Hvis der på en indberetning trykkes på knappen ”Vis i BOB” kan man nu på indberetningens visning i BOB, validere de
ændringer som indberetningen vil medføre, uden at behøve at trykke udfør.

2.1.5

Sagsvisningsfelter viser nu samlet resultat

Der er i byggesagsvisningen tilføjet tekst under indtastningsfelter, der sammenholder med eventuel stamdata for feltet og
viser før og efter værdier for feltet i forhold til byggesagen.

2.1.6

Opdatering af printservice aftaler

Automatisk overgang til nye serviceaftaler og version 2 af print-service på serviceplatformen.

2.1.7

Indbakke brugervenlighedsopdateringer

Indbakken viser nu både antallet af rettelser i indberetningen, samt antallet af objekter indberetningen berører. Desuden
er knappen ”Vis i kortkomponenten” blevet omdøbt til ”Vis i BOB”

2.1.8

Kommunale ændringsønsker

Følgende kommunale ændringsønsker er blevet implementeret:

Flytning af flere bygninger på en gang
Når der flyttes objekter fra et given element, gives der nu mulighed for at vælge mere end et objekt, samt hvilke der skal
flyttes. Hvis objekterne har underliggende objekter flyttes disse også med. Dette kan også gøres på nybyggerier.

Flytning af færdigmeldte bygninger uden ibrugtagningstilladelse
Reglen, der forhindrer flytning af færdigmeldte bygninger uden ibrugtagningstilladelse, er blevet deaktiveret.

Følg andre brugeres supportsager i Min Support
Det er nu muligt at følge andre brugeres supportsager ved at tilgå sagerne fra listen ”Supporsager oprettet af andre” og
åbne sagen for herefter at trykke ”Følg sagen”.

Kopier og flyt bygning samtidig
Alle kopieringsfunktioner er blevet foldet sammen til et ”Kopier” menupunkt i ”Opret” menuen. Her kan brugeren vælge
om der skal medtages underliggende objekter, eller om det blot er bygningen der skal kopieres, samt om kopien skal
placeres på samme matrikel, eller om brugeren vil vælge en anden matrikel fra en søgning.

Advarsel om tom grund ved flytning
Når en bygning flyttes til en tom grund (grund uden ”Vandforsyning” og ”Afløbsforhold”), åbnes grupperingen
”Grundoplysninger” automatisk, og felterne ”Vandforsyning” og ”Afløbsforhold” markeres med gult.

Rapport over færdigmeldte sager uden ibrugtagningstilladelse
Rapport som viser alle byggesager af byggesagstype ”3 – Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse” i kommunen, der
er fuldførte/færdigmeldte, men ikke har fået en ibrugtagningstilladelse.
Rapporten indeholder de samme kolonner som rapporten ”Byggesager uden afslutningsdato”, dog med tilføjelse af
kolonnen ”Fuldført byggeri/nedrivning”. Ligeledes er kolonnen ”Tilladelse/anmeldelse” omdøbt til ”Byggetilladelse”, da der
kun er tale om tilladelsessager.

Tilknyt bygning med underliggende niveauer til eksisterende sag
På byggesager af typen ”Sag på grund” tilføjes en ny mulighed i ”Tilføj ny” menuen: ”Bygning inkl. Niveauer”. Denne
mulighed tilføjer et nybyggeri som indeholder en Bygning, Etage, Opgang og Enhed til sagen.

Placering ved åbning af historik
Når brugen tilgår historikvisningen for et objekt i BOB, sørger systemet for at historievisningen åbnes lige så langt nede
som brugeren var på objektvisningen.

Opførelsesår i Notatlinjer-rapport
Kolonnen ”Opførelsesår” er blevet tilføjet imellem kolonnerne ”Adresse” og ”Oprettelsesdato” i ”Notatlinjer” rapporten.

Vælg husnummer på Teknisk Anlæg i Bygning/Enhed
Det gives nu mulighed for at vælge et andet husnummer på et teknisk anlæg, end den Bygning det tekniske anlæg ligger
på, for at hjælpe med placeringen på f.eks kædehuse.

Bestandsoptællingsrapport på bestemt dato
Bestandsoptællingsrapporten kan nu trækkes fra en bestemt dato i stedet for dags dato. Som standard trækkes
rapporten dog stadig for dags dato.

Link til geokoderen fra Teknisk Anlæg
Teknisk anlæg i BOB har fået et link til geokoderen. Dette link peger på grunden, det tekniske anlæg er placeret på.

Omarrangering af notatlinjer på byggesager
På byggesager er notatlinjerne blevet lavet om til at vise før/efter byggesagen over/under hinanden i stedet for ved siden
af hinanden, for at gøre det muligt at læse lange notattekster.

2.2

Løste sager

Dette afsnit indeholder en liste af sager, som er løst i BBR 1.8.5-releasen. Første underafsnit vil indeholde udvalgte
sager, som har særlig relevans på tværs af kommuner.

2.2.1

Udvalgte sager
Sags ID

KMTBBR-17078

KMTBBR-17099

KMTBBR-16542

KMTBBR-17709

Titel

Beskrivelse

Support BBR - Areal Ligningen er
svær at få til at passe

Areal ligningen er blevet opdateret til at
indeholde feltet ”Heraf affaldsrum i
terrænniveau”.

Disable udfasede
anvendelseskoder inkl. regel

Der er blevet oprettet en
valideringsregel, som forhindrer at
byggesager og indberetninger kan
medføre udfasede brugskoder på
stamdata med valide brugskoder når de
gennemføres. Desuden kan man ikke
længere vælge udfasede brugskoder i
brugerfladen.

Fremdateret indflytning

Fremdateret indflytning sætter nu korrekt
en indflytningsdato.

Problemer med at oprette enheder

Der har været udfordringer med visning
af nyoprettede enheder i en byggesag.
Dette er blevet udbedret.

KMTBBR – 17078: Support BBR - Areal Ligningen er svær at få til at passe
Arealligningen er en vigtig del at have styr på i BBR. Siden BBR blev til 1.8, har valideringen været hård ved
enfamilie huse og lignende. Vi har haft en sag, hvor man ikke kunne forstå at ”Heraf affaldsrum i
terrænniveau” ikke indgik i areal ligningen. UFST er blevet spurgt om det skulle indkluderes, og det er
hermed gjort.
Dette betyder, at alle ”Heraf”-arealer nu inkluderes i arealligningen. Billedligt talt, kan man se areallignen
som set herunder med de to billeder. De blå kasser skal være lig med de orange kasser.

Før 1.8.5:

Efter 1.8.5:

2.2.2

Øvrige løste sager
Sags ID

Titel

KMTBBR-9344

Årsag til ændring ved oprettelse af byggesag

KMTBBR-10729

Jeg kan ikke se oplysninger i BBR på politigården i Esbjerg - Har adgang til beskyttet
data, men kan ikke læse

KMTBBR-15288

Administrator bør vel ikke tælles med som Ejer?

KMTBBR-15441

Fejl IR-3495 ved forsøg på flytning af byggesag til en anden ejendom

KMTBBR-15996

Eksport af feltrettigheder

KMTBBR-15997

foreløbig grund & matrikkel skal slettes i BBR

KMTBBR-16244

Kommunekode ikke krævet ved forespørgsel på BFEnummer

KMTBBR-16346

Sammenlægning af bygning 1 og 2 fejler

KMTBBR-16355

Support BBR - Bug discovered on Infodays - Cursor not jumping to first field in
modals

KMTBBR-16366

Tilgå sag i Indbakken - fejl 500

KMTBBR-16387

Hele indberetning vises ikke

KMTBBR-16420

Support BBR - Tilføj Landindspektør til søgbare Indbakke og Opdater "Vis i
kortkomponent" tekst

KMTBBR-16423

Support BBR - Cache the answear in BBRMessageBadSettingNotifier.cs

KMTBBR-16450

Indbakken - Fejlmelding ved rettelser via BOB

KMTBBR-16480

Support BBR - ÆA150 - Missing cases

KMTBBR-16559

Oprettelse af flere opgange, på bygningsniveau i en byggesag, melder fejl. /KR

KMTBBR-16582

Kan lukke modal i min support ved klik udenfor modalen

KMTBBR-16589

ESR v BBR

KMTBBR-16626

Support BBR - Can't undo history of Enhed, if its address gets deleted

KMTBBR-16627

Support BBR - Confusing Overview in Split Bygning

KMTBBR-16629

Support BBR - Confusing UpdateBygning method

KMTBBR-16664

søgning af ejendomsnumre

KMTBBR-16669

Byggesag meddeler om indtastningsfejl - flere af samme notatlinjer

KMTBBR-16689

forkert ejd. nr. på 3 matrikler

KMTBBR-16690

Søgning på byggesag åbner på enhedsniveau

KMTBBR-16691

Ved klik på Fuldfør/Nedriv/ibrugtag eller søgning via genvejstaster Alt+Q /bjt

KMTBBR-16698

SLKS mangler rettigheder til at påvirke Fredningsoplysninger

KMTBBR-16718

Kan ikke lave indflytning på enheder i en byggesag

KMTBBR-16740

Fejl i kopiering af bygninger med underliggende niveauer i byggesag

KMTBBR-16747

Manglende historik over byggesager i BBR./KR

KMTBBR-16795

Manglende Fejlbeskrivelse - Dørindberetning med bogstaver - fortsættelse af
support 16720

KMTBBR-16796

Manglende ejendom i BBR

KMTBBR-16803

Fejltekst ved pop-up forklaringer

KMTBBR-16859

IBT for en byggesag der var dobbelt

KMTBBR-16960

Sikkerhedsklassificerede ejendomme

KMTBBR-16978

Notatlinjer udskrives ikke på BBR meddelelse

KMTBBR-17036

Problem med færdigmelding efter indflytningsdato.

KMTBBR-17041

Udfordring med at oprettet flere opgange og enheder i samme hug

KMTBBR-17063

Kviksøgning på husnummer: "Søgningen tager for lang tid"

KMTBBR-17084

Fejlmeddelse når jeg opretter ny bygning

KMTBBR-17112

Support BBR - DAF Export - Missing Bygning field on Enhed

KMTBBR-17114

enhedsadresse i Indbakken er ikke ens med enhedsadresse i BOB

KMTBBR-17150

Indberetning i Indbakken kan ikke sættes til Fejl

KMTBBR-17225

Grundoplysninger kan ikke hentes i BBR

KMTBBR-17274

Kan ikke se ejendom i BBR

KMTBBR-17275

Hjælp til at slette Byggesag, med fejlkoden "Objektet er fejregistreret og kan derfor
ikke vises eller redigeres"

KMTBBR-17285

Matrikel findes ikke i BBR

KMTBBR-17286

Ejendomsnummer i ESR kan ikke findes i BBR

KMTBBR-17295

Fejl i scroll-funktion ved avanceret søgning i indbakke

KMTBBR-17318

Adgang til BBR for eksterne (Manglende feltrettigheder)

KMTBBR-17376

Forkert ejendomsnummer i BBR

KMTBBR-17389

Fejl i forholdet mellem ejd. nr. og matrikel nr.

KMTBBR-17621

Fejl i udskrift om CPR-adresse findes ikke i BBR

KMTBBR-17629

Flytning af enhed

KMTBBR-17656

Assistent

KMTBBR-17659

Flytning af bygning til BPFG - Aabenraa Kommune

KMTBBR-17685

Flyt Matrikel

KMTBBR-17693

Miljøsagsbehandler kan ikke ændre afløb på bygninger

KMTBBR-17698

Test af FIE energiindberetninger mod BBR 1.8.5

KMTBBR-17782

Bygninger forsvundet fra BBR

KMTBBR-17863

Mangler ejendom i BBR - HASTER./KR

