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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 2.0.5.

2

BBR Release 2.0.5 (idriftsat den 13.09.19)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 2.0.5 – Umatrikuleret areal er lagt i produktion fredag d. 13.09.19. Denne release indeholder funktionalitet
for bygninger og tekniske anlæg placeret på umatrikulerede arealer, samt fejlrettelser på brugernes supportsager.

2.1.1

Umatrikuleret areal

BBR indeholder nu nye objekter kaldet Umatrikulerede Arealer (UMAT), som er fiktive jordstykker, hvorpå bygninger og
tekniske anlæg kan placeres. Dette kan eksempelvis være havne eller kystændringer. Husbåde, der ikke fysisk ligger på
et matrikuleret areal, kan ligeledes placeres her. I BBR findes der ét Umatrikuleret Areal pr. kommune. Objekter, der er
placeret på Umatrikulerede Arealer skal altid registreres som bygning på fremmed grund (BPFG). Bemærk at arealer, der
er umatrikulerede ikke hentes fra Matriklens Udvidelse (MU), men at disse er unikke matrikler, der kun findes i BBR.

Nyt søgeniveau
Søgningsniveau er opdateret med en valgmulighed i drop down listen, kaldet ”Umatrikuleret”, der kan bruges til at
fremsøge det Umatrikulerede Areal. Når denne mulighed er valgt, er det ikke muligt at kombinere søgningen med andre
søgekriterier.

Kviksøgning
Kviksøgningen er opdateret i forbindelse med indførelse af Umatrikuleret Areal. For at fremsøge det Umatrikulerede
Areal kan man nu skrive ”u:” i søgefeltet.

Informationer i resultatlisten
De umatrikulerede objekter er angivet med teksten ”UMAT” i resultattræet, mens hverken BFE-nummer eller kommunalt
ejendomsnummer er vist for disse. Derudover forbliver informationer i resultattræet det samme som hidtil.

BBR Meddelelser
BBR Meddelelser printet for objekter på umatrikulerede arealer vil ikke indeholde oplysninger om Grund eller
Matrikel/Jordstykke. Derudover vil der være en klar indikation i BBR meddelelsen for objekter beliggende på
umatrikulerede arealer, da disse printes med beskrivelsen ”Bygning på umatrikuleret areal”. Det skal bemærkes, at det
ikke er muligt at udtrække en BBR meddelelse for den umatrikulerede Grund.

Rapporter
En ny standard rapport er oprettet med navnet ”Objekter på Umatrikulerede arealer”. Denne rapport indeholder alle
bygninger og tekniske anlæg placeret på det umatrikulerede areal for den pågældende kommune. Derudover er følgende
rapporter opdateret med en ny kolonne kaldet ”Umatrikuleret”, der angiver om objektet er placeret på Umatrikuleret Areal
eller ej:
- BBR Udtræk Grund
- Objekter med beskyttede oplysninger (Grund)

Oprettelse af BPFG
2.1.1.6.1

BPFG på matrikulerede arealer

For objekter, der ligger på matrikulerede arealer, vil oprettelse af BPFG fremadrettet udføres ved hjælp af knappen
”Opret BPFG” under grupperingen ”Bygning På Fremmed Grund (BPFG)” på siden for det pågældende objekt (Bygning

el. Teknisk anlæg). Dette betyder også at knappen ”Gør til BPFG”, der før kunne findes under ”Menu” på objektsiden er
fjernet.
2.1.1.6.2

BPFG på umatrikulerede arealer

For objekter, der ligger på umatrikulerede arealer, vil oprettelse af BPFG udføres ved hjælp af knappen ”Opret BPFG
med koordinat” under grupperingen ”Bygning På Fremmed Grund (BPFG)” på siden for det pågældende objekt (Bygning
el. Teknisk anlæg). Denne adskiller sig fra den normale oprettelse af BPFG, da brugeren selv skal ind og vælge et
koordinat for placeringen af BPFG’en i kortet.
2.1.1.6.3

Tilføj eksisterende BPFG

En ny knap ”Tilføj eksisterende BPFG” har erstattet knappen ”Tilføj BPFG” under grupperingen ”Bygning på fremmed
grund”. Når der tilføjes en eksisterende BPFG på et umatrikuleret areal, vil brugeren manuelt skulle indtaste BFE
nummeret på BPFG relationen. Ved tilføjelse af BPFG på et matrikuleret areal, er funktionaliteten som den hidtil har
været.

Kort
Ved oprettelse af BPFG på umatrikuleret areal, vil kortet åbnes og forstørres, og brugeren har mulighed for selv at vælge
et koordinat for placeringen af BPFG’en. Bemærk, at det valgte koordinat sendes til Matriklen (MU). Koordinatet er ikke
en geokodning og kan ikke ændres i BBR efterfølgende.

E-mail
Der vil blive sendt en e-mail ud til kommunen hver gang en matrikel, som geografisk indeholder UMAT
Bygninger/Tekniske Anlæg, bliver tilføjet på baggrund af en hændelse fra Matriklen (MU).

Begrænsninger
Med indførelse af umatrikulerede arealer i BBR, følger nogle begrænsninger for Grunde, der er umatrikulerede. Disse
indebærer bl.a. at alle felter er slået fra på Grund-siden, således at det ikke er muligt at skrive i disse. Dertil er knapperne
”Gem ændring”, ”Grundoplysninger”, og ”Vis ejere” slået fra, og det er ikke muligt at trække en BBR meddelelse for den
umatrikulerede Grund. Derudover følger den begrænsning, at alle objekter placeret på et Umatrikuleret areal altid skal
registreres som BPFG.

Regler
Regler er blevet opdateret således at det valideres, at et objekt er angivet som BPFG, når det oprettes eller flyttes til
umatrikuleret areal. Derudover er der tilføjet nye regler, der ved oprettelse af BPFG på umatrikuleret areal sørger for at
det valgte koordinat i kortet ligger mindre end 2 km udenfor kommunegrænsen samt at det valgte punkt IKKE må være
på et i allerede matrikuleret areal.

Udstilling af data
Felter relateret til umatrikulerede arealer vil ikke kunne ses ved udstilling af data til 3. parts systemer. For objekter
beliggende på umatrikulerede arealer vil jordstykke relationen være null.

2.1.2

Supportsager

Denne sektion beskriver de supportsager, som er blevet løst i forbindelse med BBR 2.0.5.

Udvalgte sager
2.1.2.1.1

KMTBBR-19882 - Ændring af hosting af brugervejledning til report builder

Brugere har oplevet, at blive mødt af fejl ”404 not found" når de forsøger at åbne Vejledning til Report Builder. Denne
adgang er nu blevet genoprettet og vejledningen kan tilgås efter login i BBR.
2.1.2.1.2

Forbedringer ved oprettelse af BPFG i MU

Brugere har oplevet at blive mødt af timeout ved oprettelse af BPFG. Servicen, der anvendes til at oprette BPFG i MU er
nu blevet hurtigere.

Øvrige sager
Sags ID

Titel

KMTBBR-19541

Tekst i tekst

KMTBBR-19709

Layoutfejl i eksporteret fil fra Indbakke - Felterne er forskudt

KMTBBR-19749

Bilag til BBR-Meddelelsen

KMTBBR-19280

Forskelig oplysning om landbrugspligt på Tovdal 3, 9500 Hobro

KMTBBR-19411

Fordelingsarealsfunktionen fanger andre ejendomme

KMTBBR-19323

Hvorfor har BFE 100139992 ingen ejendomsrelation til ESR 259 155696?

KMTBBR-19479

BBRMessageProcessor send a lot of messages to the same owner

KMTBBR-19546

Adressen i ejer er skrevet forkert - mangler . og ,

KMTBBR-19547

Adresse kommer ikke frem ved tildelig af fordelingareal

KMTBBR-19325

BBR Brugervejledning skriver at BFE max indeholder 9 cifre

KMTBBR-19520

BFE numre er ikke i BBR på foreløbig matrikler.

KMTBBR-19587

Manglende vejnavn ved oprettelse af adresse

KMTBBR-19796

Kan ikke oprette ny adresse i BBR med vejkode

KMTBBR-19544

Ved kopier byggesag fastholdes byggesagsdato og den kan ikke ændres

KMTBBR-19810

Teknisk Anlæg on BPFG - Only displays ejendomsnummer

KMTBBR-19756

Ejerskifte for BPFG/Ejerlejlighed

KMTBBR-19884

Fejl i matrikler

KMTBBR-20138

Haster

KMTBBR-20047

Ejerlejligheder

