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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 2.1

2

BBR Release 2.1 (idriftsat den 12.06.20)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 2.1 er lagt i produktion fredag d. 12.06.20. Releasen indeholder nedlæggelse og oprettelse af enkelte felter,
samt tilpasninger i kodeværdier. I BBR 2.1 er der fokus på dataindhold og brugergrænsefladen i BBR-kommune.
Desuden indeholder releasen en række fejlrettelser på brugernes supportsager.

2.1.1

Nedlæggelse af felter

Releasen indeholder en række nedlæggelser af forældede felter, som er listet herunder.


Byg050 – Samlet areal af åbne overdækninger på bygning



Byg052 – Beregningsprincip for areal a carport



Enh061 – Areal af åben overdækning



Eta024 – Etages adgangsareal

2.1.2

Oprettelse af felter

Releasen indeholder desuden en række nye felter, som er listet herunder.


Byg141 – Dækningsafgift (inklusiv kodeliste)



Enh141 – Dækningsafgift (inklusiv kodeliste)



Byg060 – Samlet andet areal (en summering af byg042, byg043, byg044, byg045, byg046, byg047, byg048,
byg063 og byg130)



Byg063 – Areal af indbygget garage i kælder



Enh059 – Enhedens anden i fælles boligareal

2.1.3

Ændringer i kodeværdier

I denne release ligger desuden en række tilpasninger til kodelisterne i BBR. Disse er listet herunder.


Byg021 – Anvendelseskodeværdi ”122 – Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse” tilføjes



Byg033 – Tagdækningsmateriale kodeværdi ”80 – Ingen” nedlægges



Byg035 – Supplerende tagdækningsmateriale kodeværdi ”80 – Ingen” nedlægges



Byg036 – Adbestholdigt materiale kodeværdier ”4 – Øvrige asbestholdige materialer” og ” 5 – Ikke asbest i
bygningen” tilføjes



Byg058 – Supplerende varme kodeværdi ”90 – Bygningen har ingen supplerende varme” nedlægges



Byg406 – Koordinatsystem kodeværdier ”1 – System 34”, ”2 – System 45”, ”3 – KP2000 (System 2000)”, ”4 –
UTM ED50” nedlægges



Enh020 – Anvendelseskodeværdi ”122 – Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse” tilføjes



Enh025 – Etage type kodeværdi ”2 – Kælder” tilføjes



Enh053 – Supplerende varme kodeværdi ”90 – Bygningen har ingen supplerende varme” nedlægges



Tek020 – Kode ”1270 – Andet energiproducerende eller - distribuerende anlæg” nedlægges



Tek020 – Klassifikation kodeværdier ”1235 – Solvarmeanlæg”, ”1255 – Oliefyr”, ”1285 – Pillefyr”, ”1290 –
Brændeovn” og ”1295 – Andet energianlæg” tilføjes



Tek045 – Koordinatsystem kodeværdier ”1 – System 34”, ”2 – System 45”, ”3 – KP2000 (System 2000)”, ”4 –
UTM ED50” nedlægges

Desuden er der ændret på nogle

2.1.4

Supportsager

Denne sektion beskriver de supportsager, som er blevet løst i forbindelse med BBR 2.1.
Sags ID

Titel

KMTBBR-19075

Fejl 500 ved oprettelse af enheder i byggesag

KMTBBR-19130

It is possible to set TEK Anlægsnummer to negative value

KMTBBR-21600

BBR Meddelelse er ikke tilgængelig: Statuskode = 90

KMTBBR-21717

Error 404 when removing a Byggesag, which was not saved

KMTBBR-21732

Adresser i BBR

KMTBBR-21844

Adresserne bliver renset

KMTBBR-21845

BFE 10129504 er ude af sync hvad angår Ejerforholdskode

KMTBBR-22106

Bugfix: Forkert beregning af bebyggelsesprocent ved overdækninger

KMTBBR-22240

Uventet fejl i forbindelse med oprettelse af enhed/adresse

KMTBBR-22249

Ændring af adresse på grunden fejler

KMTBBR-22274

When BBR calls EJDmABygningPaaFremmedGrund then Virkningsaktør is
"Test"

KMTBBR-22295

Multiple Ejendomsrelation entries with identical BFENummer,
Ejendomsnummer and Kommunekode in the BBR database

