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Ref. cts

BBR og DAR– nyhedsbrev nr. 14
KOMBIT vil med udsendelsen af dette nyhedsbrev informere om idriftsættelsen af BBR
version 1.7 og Danmarks AdresseRegister (DAR) 0.9.
Inden idriftsættelsen den 11. maj 2015 kl. 8.00 er der afviklet brugertest, hvor både BBR
registerfører og adressemedarbejdere fra otte kommuner var repræsenteret. I forbindelse med brugertesten blev ny funktionalitet i henholdsvis BBR v. 1.7 og DAR 0.9 testet.
Herudover blev sammenhængen mellem BBR 1.7 og DAR 0.9 samt konvertering af data
fra BBR til DAR, testet. Ved brugertesten blev der opsamlet et antal ændringsønsker og
forbedringsforslag til den nye funktionalitet, som KOMBIT er i dialog med KMD omkring.
KOMBIT vil på et senere tidspunkt orientere om implementeringen af disse.
Ved denne release af BBR 1.7 og DAR 0.9 er der nu etableret to selvstændige registre
og løsninger, hvor BBR fremadrettet kun vil indeholde oplysninger om bygninger og boliger, og DAR vil være det autoritative register for adresser.
Rigtig god læselyst og god sommer 
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Idriftsættelse af BBR version 1.7
I forbindelse med idriftsættelsen af BBR version 1.7 er der ikke kommet yderligere funktionalitet udover de kommunale ændringsønsker, som er beskrevet under punktet
”Kommunale ændringsønsker til BBR version 1.7”. Men ved denne release har der være
fokus på test af konverteringen af data, da adressedata nu er blevet udskilt fra BBR og
overført til et selvstændigt register ”Danmarks AdresseRegister”, med egen database.
Testen af konverteringen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Idriftsættelse af Danmarks AdresseRegister (DAR)
Danmarks AdresseRegister er nu det autoritative register for adresser. Det betyder, at
adresser fremadrettet oprettes i DAR, og at adresser efterfølgende overføres til BBR via
AWS’en. Systemmæssigt betyder det for DAR, at:








det er en selvstændig database
systemet indeholder adgangspunkter, husnumre og adresser
fanebladet ”Adresser” ikke længere findes i BBR, men nu er placeret i DAR under navnet ”hurtig opret adresser”, dog med enkelte ændringer
der er ingen sammenhæng til ESR fra DAR, hvilket betyder at der nu kan oprettes adgangspunkter på alle matrikler og vejmatrikler
DAR henter oplysning online hos Geodatastyrelsen (GST). Ved forespørgsel på
ejendomsnummer returneres matrikeloplysninger
der sættes et adgangspunkt (koordinater), og der forespørges om matrikeloplysninger hos Geodatastyrelsen (GST)
adresser oprettes i DAR og overføres automatisk til BBR via AWS’en

Ny funktionalitet i DAR 0.9, er oprettelse af en eller flere nye adresser, med tilhørende
husnummer og adgangspunkt, via funktionaliteten ”hurtig opret adresse”. På baggrund af
matrikeloplysninger indsættes adgangspunkt, med tilhørende husnummer og adresse,
centreret på den matrikel, adgangspunktet hører til.
Det er ligeledes muligt, via samme funktionalitet, at oprette flere adresser til et allerede
eksisterede adgangspunkt. Det betyder, at oprettelse af en eller flere adresser kan ske af
en omgang. Angivelse af ejendomnummer eller matrikeloplysinger, vejkode og husnummerbetegnelse samt etage- og side/dørnumre er dog nødvendig, for at de beregnede
koordinater kan hentes hos Geodatastyrelsen (GST) og overføres til DAR.
Kommunale ændringsønsker til BBR version 1.7
Der har i løbet af vinteren pågået et arbejde med at gennemgå alle de ændringsønsker,
der er indsendt til KOMBIT via BBR.dk over de seneste godt to år. Den kommunalfaglige
brugergruppe har lagt et stort stykke arbejde i forbindelse med denne opgave.
Det har resulteret i, at fem kommunale ændringsønsker er blevet implementeret i BBR
version 1.7. Det drejer sig om følgende ændringsønsker:





Koder for afløbsforhold, som ikke længere kan anvendes ved indberetning, er i
drop-down listen gjort passive dvs. ikke valgbare.
Fremsøgningen af forklædesager er forbedret. Det er nu muligt at fremsøge
byggesager, som er tomme og ikke har entiteter tilknyttet, på niveau ”Alle” eller
på niveau ”Grund”
Visning af ejendomsnummer for tekniske anlæg på lejet grund vil nu fremgå af
grundens ejendomsnummer
Forbedringer af visninger på BBR-meddelelsen:
o Alle felter for enheder i panelet ”Varme og energi” vises, såfremt de indeholder en værdi
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o Tekst for kælder under 1,25 m er ændret til ”Kælder med loftshøjde lavere
end 1,25 m over terræn”
o Teksten, som henviser til, at ændringer fremgår med kursiv er blevet tilrettet, så ordlyden fremadrettet er ”Seneste ændringer er markeret med
kursiv skrift - ved nedrivninger og fjernelse af notatlinjer kan denne markering ikke vises”
o Visning af notatlinjer på alle niveauer. Men kun på de linjer som den enkelte kommune har valgt at få vist (brugerindstillinger)
o Grundens ejendomsnummer for tekniske anlæg vil fremgå, hvis det tekniske anlæg ligger på lejet grund
Ved tilføjelse af ny enhed under ”Indretning” vil der ved indtastning i feltet ”Antal
toiletter”, automatisk blive udfyldt en default værdi i feltet ”Toiletforhold”. Det
samme gør sig gældende ved indtastning i feltet ”Antal bade”, hvor feltet ”Badeforhold” ligeledes udfyldes med en default værdi.

Lovændringer
o Fleksboliger
Der er fremsat forslag om lovændring til lov om midlertidig regulering af boligforhold, og det betyder når loven vedtages, at det i BBR bliver muligt, at tilladelse til
fleksbolig følger boligen og ikke som p.t. kun er tilknyttet en person. Det betyder,
at der på enhedsniveau er oprettet to nye felter til registrering af fleksboligtilladelser samt tooltips til de nye felter.
o

Påbud om forbedret rensing
Kodelisten for registrering af påbud i BYG.124 og GRU.23, som omhandler påbud om forbedret rensning, er udvidet med to nye koder. En kode 6 ”Skal tilsluttes spildevandsforsyningen” og en kode 7 ”Skal tilsluttes separatkloakering”.
Tooltips teksterne er ligeledes blevet tilrettet, så anvendelsen af de nye koder er
afspejlet i tooltips teksterne.

BBR fejlrettelser
Kendte BBR-fejl, som er indberettet via KMD’s support er blevet rettet inden idriftsættelsen af BBR version 1.7. Oversigten over kendte BBR-fejl, som er blevet rettet, kan findes
på KMD’s kundenet under servicebreve klik her
Ændringsønsker via BBR.dk
KOMBIT har i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter besluttet, at det
ikke længere er muligt at indsende ændringsønsker til BBR via BBR.dk, frem til
idriftsættelsen af BBR 2.0. Årsagen er, at BBR 2.0 er i udbud, og at der ikke foretages
ændringer på systemet, når det er i udbud. På BBR.dk under ”Ønsker til det nye BBR” er
der indsat en tekst, hvoraf det fremgår, at indsendelse af ændringsønsker ikke længere
er muligt. For at besøge siden klik her
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Informationsmøder
I forbindelse med lanceringen af de nye versioner af BBR og DAR vil der blive afholdt fire
informationsmøder. Møderne er beregnet for BBR registerførere og adressemedarbejdere og på møderne vil ny og ændret funktionalitet i BBR version 1.7 og DAR 0.9 blive
gennemgået. Desuden vil der kort blive orienteret om status på udbud fra BBR og DAR
og fremdrift i Grunddataprogrammet i øvrigt. Repræsentanter fra Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter samt KOMBIT vil være til stedet på mødet. Møderne finder sted:


I Ballerup den 8. juni 2015



I Aalborg den 10. juni 2015



I Odense den 15. juni 2015



I Aarhus den 18. juni 2015

Yderligere informationer om møderne vil blive udsendt af KMD.

Information fra KMD
KOMBIT vil opfordre alle til at tilmelde sig servicemeddelelser fra KMDService via KMD's
kundenet på https://kundenet.kmd.dk/. Meddelelserne indeholder information om drift,
indhold i nye releases, gode tips, kendte fejl og mangler mv.
Support af BBR
HUSK, det er vigtigt, at man kontakter KMD, hvis man har behov for support i forbindelse
med BBR. Det er KMD, som varetager support af systemet og fører statistik på henvendelserne. KMD træffes på telefon 4460 5730 eller via mail på bbrser@kmd.dk.
BBR's testmiljø
KOMBIT anbefaler, at alle interesserede 3. parts leverandører aktivt anvender BBR's
testmiljø, hvor bl.a. snitflader – også i foreløbige udgaver - vil blive lagt på i takt med udviklingen. Adgang til demomiljøet fås ved henvendelse til bbr@kombit.dk.
Næste nyhedsbrev
KOMBIT udsender løbende nyhedsbreve. Vi minder desuden om, at oplysninger om
BBR kan findes på www.bbr.dk eller ved kontakt til os på bbr@kombit.dk
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