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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 2.0.6.

2

BBR Release 2.0.6 (idriftsat den 29.11.19)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 2.0.6. er lagt i produktion fredag d. 29/11/19 og indeholder en række fejlrettelser til BBR i sammenhæng
med de løste sager, som listes herunder.

2.2

Løste sager

Dette afsnit indeholder en liste af sager, som er løst i BBR 2.0.6.-releasen. Første underafsnit vil indeholde udvalgte
sager, som har særlig relevans på tværs af kommuner. Andet underafsnit indeholder en liste over øvrige sager, der er
løst i BBR 2.0.6-releasen.

2.2.1

Udvalgte sager
KMTBBR-18610 – Opdatering af brugervejledning med Bebyggelsesprocent

Brugervejledningen er opdateret med uddybbelse af bebyggelsesprocentberegningen, som kan findes under afsnit 3.13
Grundoplysninger.
KMTBBR-20363 - Tekstopdatering vedr 2 Livscykluskoder (10 og 17)
Navnet for status 10 i livscykluskoder er i BBR 2.0.6 ændret fra ”Slettet” til ”Historisk”. Derudover er navnet for status 17
ændret fra ”Afvist” til ”Fejl”.
KMTBBR-20158 - Opdatering til listen over forsikringsselskaber
Listen over forsikringsselskaber, der kan vælges under Bygningssiden er blevet opdateret.

2.2.2

Øvrige sager
Sags ID

Titel

KMTBBR-16837

Ændring af adresse på flere matr.

KMTBBR-18348

Fejl - Afslutning af byggesag fjerner BPFG fra bygningen.

KMTBBR-19395

Sletning af sag på ejendom

KMTBBR-19396

grund uden BFE nr

KMTBBR-19617

Fjerne ejerlejlighedstilknytning fejler

KMTBBR-19925

print til udsendelse går i fejl med årsag 11

KMTBBR-19931

Ændring af toiletforhold ifb. byggesag.

KMTBBR-19956

Kommunalt ejendomsnummer kommer ikke med over på ejerlejligheden

KMTBBR-20033

bygninger mangler i træet

KMTBBR-20042

Udskrivning af BBR

KMTBBR-20052

Slet specifik mail der fremsendes om BBR-meddelelse med kode 11

KMTBBR-20112

bygning vil ikke flytte til rigtig matrikel i geokoder.

KMTBBR-20207

Rimmerhusvej 6, mangler ejendomsnummer i BBR

KMTBBR-20216

Overførsel af kommunal ejd. nr. i forb. m. udstykning

KMTBBR-20371

Oprettelse af ny bygning

KMTBBR-20688

BBR-Medd-Data – filtype: Fil giver udfordringer - kan den ændres

KMTBBR-20778

Buegården 1-25 Alle ejerlejlighederne mangler kommunalt
ejerlejlighedsejendomsnummer

KMTBBR-20783

Manglende bogstav i adresse i "Vis ejere"

KMTBBR-20895

Fejl meddelelse

KMTBBR-20047

Ejerlejligheder

