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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 2.2

2

BBR Release 2.2 (idriftsat den 27.11.20)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 2.2 er lagt i produktion fredag d. 27.11.20. Releasen indeholder kommunale ændringer, automatisk
hentning af diagnostisk data i supportsager, udvidelse af kviksøgnings funktionaliteten, ændring af mails til kommunen,
opdateringer til IndberetningsService, tilføjelser og tilpasninger til BBR meddelelsen, udvidet visning af ejerinformationer,
tilføjelse af ny sektion til siden Grundoplysninger i forhold til notatlinjer, massehåndtering af bygninger på en
indberetning, samt ændring til nedarvning af beskyttelse på data.
I BBR 2.2 er der fokus på ændringer og udvidelse af eksisterende funktionaliteter, samt brugergrænsefladen i BBRkommune. Desuden indeholder releasen en række fejlrettelser på brugernes supportsager.

2.1.1

Kommunale ændringer

Releasen indeholder en række ændringsønsker, som brugerne af BBR Kommune har været med til udvælge, som er
listet herunder.
•

#546 - Ændring i forhold til byggesag/arealreduktion på sagstype 2

•

#521 - Tilføjelse af en lommeregner funktion

•

#589 - Tilpasning af cursor placering ved afslutning af byggesag

•

#620 - Tilføjelse af status markering i en indberetning

•

#597 - Tilpasning af påbegyndt og fuldført dato

•

#531 - Tilføjelse af rolle i resultatlisten i indbakke

•

#563 - Oprettelse af ny rapport kaldet ”Sag på Grund”

2.1.2

Automatisk diagnostisk data i supportsager

Releasen indeholder en udvidelse af supportsag, hvor der i forbindelse med oprettelse af en supportsag direkte fra en
fejl 400 eller 500 i BBR Kommune, nu medsendes relevant data for at optimere processen i forbindelse med fejlfinding
og support.

2.1.3

Mere tilgængelig kviksøgning

Releasen indeholder en udvidelse af kviksøgningen, så denne funktionalitet vil være tilgængelig på tværs af sider i
’Bygning og bolig’.

2.1.4

Ændring af mails til kommunen - Adressebeskyttelse

Releasen indeholder en ændring af mails til kommunen, som omfatter følgende:
•

Der udsendes ikke længere en mail til kommunen indeholdende BBR-meddelelses-PDF’en, når en BBRmeddelelse ikke kan udsendes automatisk til ejeren i forbindelse med adressebeskyttelse. Til gengæld vil der
forekomme en tekst i mailen, som henviser kommunen til manuelt at udtrække denne BBR-meddelelse fra BBR.

•

I forbindelse med påmindelse til kommunen om byggesager, så fjernes ejers navn og adresse fra den vedlagte
PDF, såfremt vedkommende har adressebeskyttelse.

2.1.5

Udvidelse i forhold til BBR udskrift på vejmatrikel

Releasen indeholder en udvidelse i form af en filtrering, som i forbindelse med den automatiske udskrift af en BBRmeddelelse på vejmatrikler, tjekker om det kommunale ejendomsnummer for den valgte ejendom (BFE) svarer til det
kommunale ejendomsnummer for en vejmatrikel (777777). Hvis dette kriterie er opfyldt, så vil de øvrige BFE’er som er

tilknyttet ejendomsnummeret filtreres fra. Derved vil BBR Meddelelsen kun indeholde den BFE som meddelelsen er
dannet på baggrund af.

2.1.6

Opdateringer til IndberetningsService

Releasen indeholder en opdatering af IndberetningsServicen, som består af følgende udvidelser:
•

Indberetningssnitfladen udvides med feltet Tek110 Driftstatus

•

Mulighed for at oprette, opdatere og slette notatlinje

•

Mulighed for null (fjerne) værdien af heltalsfelter på bygning og enhed

•

Mulighed for sletning af enhed

•

Mulighed for angivelse af en årsag til ændring på en henvendelse

2.1.7

Tilføjelser og tilpasninger til BBR-meddelelsen

Releasen indeholder tilføjelser og tilpasninger af BBR-meddelelsen, som er listet herunder:
•

Tilføjelse af et dybt link til kort.bbr.dk for den pågældende ejendom

•

Tilføjelse af feltet ”Heraf erhverv i kælder” til BBR-meddelelsen

•

Tilføjelse af feltet ”Vurderings Ejendoms ID” til BBR-meddelelsen

•

Felterne ”Antal boliger med køkken”, ”Antal boliger uden køkken” og ”Inspektions Tank” omdøbes til ”Antal
helårsboliger med køkken”, ”Antal helårsboliger uden køkken” og ”Dato for næste inspektion”

•

Tilføjelse af byggesagsfelter til BBR-meddelelsen

2.1.8

Udvidet visning af ejerinformationer i BBR brugergrænsefladen

Releasen indeholder en ændring, som gør det muligt for brugerne af BBR Kommune at kunne se ejerinformationer for
ejer med forskellige personstatus. Ejerens personstatus kan være udrejst, død etc.

2.1.9

Notatlinjer for enheder på grundoplysninger

Releasen indeholder en ændring, hvor enhedens notatlinjer er tilføjet på siden ’Grundoplysninger’ i BBR Kommune.

2.1.10

Massehåndtering af bygninger på en indberetning i indbakken

Releasen indeholder en ændring, som gør det muligt for brugerne af BBR Kommune at kunne vælge ’Fejl for alle’, ’Alle til
behandling’ eller ’Udfør for alle’ for en hel indberetning, hvorefter dette slår igennem på alle bygninger/tekniske anlæg på
indberetningen.

2.1.11

Ændringer til nedarvning af beskyttelse på data

Releasen indeholder en ændring i forhold til nedarvning af beskyttelse på data, så objekter der oprettes på et allerede
beskyttet objekt automatisk vil blive beskyttet.
Releasen indeholder en ændring i forhold til funktionaliteten for ’Fjern beskyttelse’, således at ’Fjern beskyttelse’ kun
fjerner beskyttelsen af det objekt man står på.

2.1.12

Supportsager

Denne sektion beskriver de supportsager, som er blevet løst i forbindelse med BBR 2.2.
Sags ID

Titel

KMTBBR-24672

Bestilling af opdatering til ’Ejerforholdskode’ kodelisten

KMTBBR-24665

3 Husnumre i BBR mangler NavngivenVej tilknytning

KMTBBR-24603

Haster! Forkert Kommunalt Ejerlejl.Ejd.nr. hentes ind i BBR

KMTBBR-24536

Bestilling til kodelister ifm. tredobbelte kodelister

KMTBBR-24010

Ændring af kommunalt ejendomsnr.

KMTBBR-23918

Internal server fejl ved forsøg på at opdele bygningen

KMTBBR-23877

Badeværelse i kælder

KMTBBR-23874

Jeg kan ikke indberette bolig m2 i kælderen

KMTBBR-23764

Matrikel har eget ejd.nr. og BFEnr. men ejd.nr kan ikke søges i BBR

KMTBBR-23761

Fejl ved indberetning af energioplysninger

KMTBBR-23758

Matrikulært jordstykke 220404 er dubleret i jordstykketabellen

KMTBBR-23669

Manglende validering til IBRUGTAGNINGSTILLADELSE for Byggesag

KMTBBR-23663

Bygninger oprettes på samme MAT med samme bygningsnummer

KMTBBR-23549

Ændre delvist færdig Nybyggerier fra ’Livcyklus 3 – Opført’ til ’Livcyklus 13 –
Delvist Afsluttet’

KMTBBR-23385

HASTER – medarbejder får fejl 500 når han forsøger at rette i BBR
Kommune

KMTBBR-23274

Samlet bygningsareal må ikke være mindre end bebygget areal i byggesag

KMTBBR-22486

Mangler kommunalt ejd.nr.

