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1

Indledning

Dette dokument beskriver indholdet i BBR release 2.2

2

BBR Release 2.3 (idriftsat den 25.06.21)

2.1

Opsummering af releasen

BBR version 2.3 er lagt i produktion fredag d. 25.06.21. Releasen indeholder kommunale ændringer, automatisk
opdatering af bygningsjordstykker via SKATServiceV5, udvidelse af ESR hændelsesprocessing, automatisk oprydning af
energidata-logs, udbredelse af muligheden for adgang til eksterne services med client certifikat, udskiftning af
matrikulære services i BBR, samt ekstra views til rapporter.
I BBR 2.3 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.
•

#663 – Påbegyndelse af flere byggesager med samme sagsnr. på en gang

•

#666 – Nemmere nedrivning af flere bygninger eller hel ejendom

•

#655 – Flexboligtilladelser skal slettes ved ejerskifte eller udløb

•

#657 – Søgning af flexboliger

•

#646 – Kopier teknisk anlæg (som byggesag)

•

#631 – Sammenlægning af bygninger

•

#642 – Delvis ibrugtagning – automatisk udregning af ”senest foreløbig færdiggjort bygningsareal”

•

#652 – Opdeling af bygninger (Matrialer)

For #655 og #657 er der blevet oprettet en ny rapport kaldet ”Flexboliger”, som en fællesløsning for begge
ændringsønsker.

2.1.2

Automatisk opdatering af bygningsjordstykker

Releasen indeholder en ny version af SKATServicen, hvor det er muligt at kunne opdatere en bygnings eller et teknisk
anlægs jordstykketilknytning via.

2.1.3

Udvidelse af ESR hændelsesprocessing

Releasen indeholder en udvidelse af ESR hændelsesprocessering, så der fremadrettet understøttes flere
hændelsestyper, som kommer ind fra ESR.

2.1.4

Automatisk oprydning af energidata-logs

Releasen indeholder en automatisk proces, som står for oprydning af den større mængde logdata i BBR-produktion, som
vedrører Energidata.

2.1.5

Udbredelse af Client Certifikat i BBR

Releasen indeholder en udvidelse af sikkerhedsmodellen på eksterne services, så der både kan udbydes adgang til BBR
via STS og Client Certifikat.
Følgende services udbyder nu adgang via både STS og Client Certifikat:
-

SKAT Service

-

Miljo Service

-

Henvendelse Service

-

Byggesag Service

2.1.6

Udskiftning af matrikulære services i BBR

Releasen indeholder en udskiftning af de matrikulære services som BBR gør brug af i forbindelse med kortet i BBRs
brugergrænseflade. Udskiftningen sker på baggrund af, at de matrikulære services fra Kortforsyningen, som BBR har
gjort brug af indtil i dag, lukkes. Derfor benytter BBR nu de matrikulære services, som er udstedet på Dataforsyningen.

2.1.7

Ekstra views til rapporter

Releasen indeholder nye views og ændringer til eksisterende views til dannelse af rapporter via Report Builder.
Følgende eksisterende views har fået foretaget nævnte ændringer:
-

vEjendomsrelationHistorisk har fået tilføjet ModerejendomsId

-

Alle aktuelle views har fået tilføjet VirkningFra og RegistreringFra

Følgende views er nye views der er oprettet til indbakkedata i Report Builder:
-

vRettelseHistorisk

-

vHenvendelseHistorisk

-

vObjektrettelseNiveauHistorisk

-

vObjectrettelseNiveauAktuel

Følgende views er nye views der er oprettet til byggesagsdata i Report Builder:
-

vByggesagHistorisk

Følgende views er nye views der er oprettet til energidata i Report Builder, som kun kan anvendes af UFST:
-

vEnergiforbrugHistorisk

-

vEnergiforsyningsselskabHistorisk

2.1.8

Supportsager

Denne sektion beskriver de supportsager, som er blevet løst i forbindelse med BBR 2.3.
Sags ID

Titel

KMTBBR-19580

Fejl i BBR-meddelelse når der er anvendt fiktive CVR-CPR. nr.

KMTBBR-23536

Fejl ved gem i byggesag

KMTBBR-23537

Fejl i sammentælling i rapport Bygningsliste med oversigt

KMTBBR-23805

Adresser på nogle enheder vises ikke ved sammenlægning af bygninger

KMTBBR-23860

Forkert ejerlejlighedsejendomsnr. på ejerlejlighed

KMTBBR-24055

vBygningEjendomsRelationRelationAktuel.Id dublerer identisk
ejendomsrelation

KMTBBR-24729

Fejl ved afslutning af byggesag

KMTBBR-24912

HASTER _ Enheder kan ikke oprettes selvom adresserne er i DAR. KR

KMTBBR-24929

Forkert kode i ejerforhold

KMTBBR-24934

Visning af ejere i BBR

KMTBBR-24949

Ejere på ejerlejligheder med bemærkning ”Død”

KMTBBR-24957

DST export – Switch efo010Adresse_id and efo011Husnummer_id

KMTBBR-25059

Kan ikke få lov at ændre adresse på opgave

KMTBBR-25072

Kælder areal vises ikke på oversigten på bygnings niveau i udskrift BBR

KMTBBR-25088

Udførte sager vises som under behandling

KMTBBR-25196

Kan ikke fremsøge byggesag

KMTBBR-25474

visning af ”alle ejere”

KMTBBR-25529

Fejl ved anv. af ny adresse

KMTBBR-25531

Mangler kommunalt ejendomsnummer på ejendom opdelt i ejerlejligheder

KMTBBR-25565

Genkørsel af Ejerskab events med ejerforholdskode 99

KMTBBR-25575

Information disclosure via ’Min support’

KMTBBR-25579

Ændring af feltnavn ’Antal bade’ i BBR

KMTBBR-25594

Egne rapporter i BBR

KMTBBR-25596

BBR opdateres ikke med nye ejendomme – mangler opdatering fra KMD
structura

KMTBBR-25620

Sager som er udført i Indbakke vises stadig i BOB som åbne sager

KMTBBR-25623

Mangle felt i Rapport (Tekniskanlæg)

KMTBBR-25679

Fejl ved udskrift af BBR til mail

KMTBBR-25718

Pentest rapportering – rettelse af authorization for BBR rapporter

KMTBBR-25721

Undersøgelse af problematiske adresser

KMTBBR-25741

Implementering af Fiktiv P/V nummer ifm. visning af ejeroplysninger

KMTBBR-25790

Udskiftning af logo på BBR meddelelsen

KMTBBR-26418

Kommunalt ejendomsnr. er forsvundet

KMTBBR-26446

Har registreringsaktør sweco skiftet adresse UUID på BBR Enheder?

KMTBBR-26456

Case for processing Splunk Alert: AWS Windows service fails

KMTBBR-26458

Tilføjelse af ny energiselskab til BBR

KMTBBR-26718

Support – sortering på dato

KMTBBR-26742

Nyoprettet ejerlejligheds nr. kan ikke vælges

KMTBBR-26767

Ændring i batchjob engine

KMTBBR-26867

Fejl i vis ejere

KMTBBR-26971

Bestilling: Vedr. Placering På Søterritorium

KMTBBR-27028

Afklaring: Hvorfor afsendes BPFG med Faktiskejerandel 0/0?

KMTBBR-27064

3.part spørger, hvorfor nyoprettet bygning bliver markeret til at få
husnummer, når den allerede har et

KMTBBR-27065

Kan ikke indhente BBR Meddelelse på Nakkebjergvej 64

KMTBBR-27121

Fjern Ejerlejlighed virker ikke, eller er op til to dage forsinket?

KMTBBR-27183

Indbakke henvendelse fra Geokoderen viser ukendt kilde.

KMTBBR-27227

Manglende kommunalt ejendomsnr.

KMTBBR-27278

Dobbelt ejerlejlighedsnummer, de ikke kan fjernes

KMTBBR-27280

Ejendomsnr. mangler på BPFG

KMTBBR-27281

Forkert kommunalt ejendomsnr. i BBR

KMTBBR-27341

Bemærkning ved ejerforhold – forsvundet død./KR

KMTBBR-27394

Standard Change – BBR Settings pages doesn’t work in Internet Explorer

KMTBBR-27498

BBR-273: Jordstykker der skal gøres historiske

