ISY WinMap Matrikkelen versjon 20.010 for WinMap 2020
Nyheter i versjon 20.010 – April 2022
Endring

Generelt

Avhengigheter

Dersom Matrikkelen kjøres integrert med Sentral FKB er det viktig at
versjonene fungerer sammen. Denne versjonen av Matrikkelen er avhengig av
at Sentral FKB kjøres i versjon 20.006 eller nyere.
Vi anbefaler at både Matrikkelen og Sentral FKB oppdateres samtidig.

Oppdateringer i versjon
20.010

Implementert to-faktorautentisering
Oppdater til nytt matrikkelAPI, versjon 4.3.
Nye brukstilfeller: Splitt festegrunn, Endring av festegrunn, Endring av areal
mellom festegrunn
Aktivitetsliste : Forbedret sortering av avgivere og mottakere
Fradeling av teig : Rettet wm-5124 rettet feilmelding «Index outside boundaries».
Rapporter : Rettet feil kunne ikke hente generere SOSI for hele kommunen
Valgkrets har endret navn til stemmekrets
Forretning over eksisterende matrikkelenhet :
Rettet feil: Kunne ikke redigitalisere grenser slik at teig ble splittet.
Rettet feil: Kunne ikke legge inn en ny teig som splitter eksiterende teig
Anleggseiendom : Lagt inn advarsel når medium endres til anleggseiendom som
ligger i sjø
Endre matrikkelenhetstype : Ny forretningstype tilgjengelig; Omregistrering
Avtale om eksiterende grense / punktfeste : Implementert i eksisterende
brukstilfeller
Avtale om stedbunden rettighet: Implementert i eksisterende brukstilfeller
Bygningskommandoer : Kan ikke lenger legge inn eller endre bruksenheter uten
matrikkelenhet
Registrer uregistrert jordsameie : Har tatt bort avkrysning for utsatt
oppmålingsforretning
Kartredigeringskommandoer : Lagt inn felt for landmåler i oppmålingsforretninger
Matrikkelkart: Brukere trenger ikke lenger å bruke personlig matrikkelbruker på
WFS tilkoblingen.
Bygg/Tilbygg unntatt søknadsplikt: Tilpasset de siste endringer i regelverket

Oppdateringer i versjon
20.009

ISY WinMap Matrikkelen Info.docx

Endre matrikkeladresse til vegadresse: Rette feil kunne ikke generere eierliste
dersom eier mangler postadresse.
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Fiks Byggesak: Rettet feil fikk ikke opp dialog dersom det ikke var noen saker å
hente fra FIKS.
Alle redigeringskommandoer: Rettet feil fikk av og til ikke lagt inn ny bue ved
redigitalisering dersom den skal erstatte en lik bue.
Seksjonering Rettet feil ved oppdatering av matrikkelnummer på seksjoner ble lista
av og til sortert tilfeldig
Oppdateringer i versjon
20.008

Nytt brukstilfelle: Aktiver utgått bygning lagt inn i kommandoen endre
bygningsdata
Vis matrikkeldata: Kan vise data om teiggrensepunkt og teiggrensenser.
Alle redigeringskommandoer: Kan krysse av for bue til kurve og få generert
grensepunkt og linjer som følger bue geometrien. I en del tilfeller er det ikke lenger
lov å legge inn nye buer.
Alle bygg kommandoer: Lagt inn kolonne med personstatus i tabellen over
kontaktpersoner
Anleggseiendom: Kan nå fradele en anleggseiendom fra en anleggseiendom
Fradeling: Ved fradeling fra en seksjonert eiendom blir seksjoner lagt inn som ikke
tinglyste eiere ved klikk på overfør.
Endre matrikkeladresse til vegadresse: Kan bruke Elveg til avstandsadressering i
tillegg til Vegnett

Oppdateringer i versjon
20.007

Endre bygningsdata: Lagt inn avkrysning for å kun oppdatere FKB bygg / tiltak
Jordsameie: Kan redigitalisere grenselinjer ved opprett og oppløs registrert
jordsameie
Endre matrikkeladresse til vegadresse: Rettinger i eierliste, ikke alle typer adresser
ble med i lista, lagt inn utskrift av eiere for flerboligsbygg. Fjernet valg for henting
av eiere fra LMK.
Seksjonering: Valg for tilleggsareal og overføring av eiere blir nå med ved
innlegging av flere seksjoner.
Jordskifte krevd: Ved legg til eiendommer fra kart tas det nå hensyn til
kommunenummer ved valg av eiendommer i annen kommune.
Rapporter:
•
•

Opprettet dato blir med i liste over rapporter.
Mulighet for å ta ut matrikkelbrev for alle seksjoner i seksjonerte
eiendommer.
• Byggrapport lages som pdf-rapport. Rettet feil ved søk på dato på
byggrapport, samt at alle subrapporter blir med.
Vis matrikkeldata: Viser status for føring av jordskifte, for festegrunner vises nå
også eierne til matrikkelenheten det er festet på
Søk: Første felt i dialogboks for søk er automatisk valgt, slik at inntasting av
søkeverdier kan starte uten å klikke i dialogboksen.
Rettet flere feil, her nevnes:
•
•
•
•
•
•
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Søk etter person tok ikke hensyn til postnummer. (wm-4104)
Ved oppretting av nye adresser som ligger innenfor fkb bygg kunne ikke
bruksenheter på bygg oppdateres til nye adresser(wm-4099)
Kunne ikke redigitalisere mer enn en grenselinje
Kunne ikke slette anleggsprojeksjonspunkt og linjer i forretning over
eksisterende matrikkelenhet
Rettet feilmelding ved sammenslåing av tinglyste eiendommer: melding om
at ikke tinglyse eiendommer bare kan slåes sammen til veg eller jernbane,
denne meldingen var feil.
Slett adresse. Fikk ikke slettet matrikkeladresser.
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•
•
•
•
Oppdateringer i versjon
20.006

Seksjonering: Not implemented exception med påfølgende feil i
kompliserte fradelinger
Forretning over eksisterende matrikkelenhet: Rettet feil fikk ikke lov å
flytte grensepunkter dersom punktet berører matrikkelenheter som ikke er
involvert.
Forretning over eksisterende matrikkelenhet: Rettet feil den angitte
nøkkelen finnes ikke i ordlista i trinn i fullføring av oppmålingsforretning
Opprett ny grunneiendom, Opprett ny anleggseiendom: Rettet feil kunne
ikke opprette ny eiendom som deler en avgiverteig i flere deler.

Nye brukstilfeller:
•
•

Føre jordskiftesak
Omgjøring av punktfeste til arealfeste

Vis matrikkeldata: Viser status for føring av jordskifte, for festegrunner vises nå
også eierne til matrikkelenheten det er festet på
Rapporter: Opprettet dato blir med i liste over rapporter.
Mulighet for å ta ut matrikkelbrev for alle seksjoner i seksjonerte eiendommer.
Jordskifte krevd: Ved legg til eiendommer fra kart tas det nå hensyn til
kommunenummer ved valg av eiendommer i annen kommune.
Seksjonering: Valg for tilleggsareal og overføring av eiere blir nå med ved
innlegging av flere seksjoner.
Endre matrikkeladresse til vegadresse: Rettinger i eierliste, ikke alle typer adresser
ble med i lista, lagt inn utskrift av eiere for flerboligsbygg.
Jordsameie: Kan redigitalisere grenselinjer ved opprett og oppløs registrert
jordsameie.
Endre bygningsdata: Lagt inn avkrysning for å kun oppdatere FKB bygg / tiltak
Rettet feil:
•
•
•
•
•

•
Oppdateringer i versjon
20.005

Søk etter person tok ikke hensyn til postnummer. (wm-4104)
Ved oppretting av nye adresser som ligger innenfor fkb bygg kunne ikke
bruksenheter på bygg oppdateres til nye adresser(wm-4099)
Kunne ikke redigitalisere mer enn en grenselinje
Kunne ikke slette anleggsprojeksjonspunkt og linjer i forretning over
eksisterende matrikkelenhet
Rettet feilmelding ved sammenslåing av tinglyste eiendommer: melding om
at ikke tinglyse eiendommer bare kan slåes sammen til veg eller jernbane,
denne meldingen var feil.
Slett adresse. Fikk ikke slettet matrikkeladresser.

Rapport Matrikkelbrev har mulighet for å skrive ut matrikkelbrev for seksjoner på
seksjonerte eiendommer.
Visning av dato og klokkeslett for når rapporten er generert.

Oppdateringer i versjon
20.004

Rettet feil ved midlertidig brukstillatelse der bygget opprettes i SFKB og foreslått
bygningstype ikke stemmer i egenskapsdialogen.
Rettet feil der endring av bygningsdata legger seg til som status på bygget ved
forsøk på å sette bygg som utgått, brukstilfeller Riv bygning, og bygg utgått av
andre årsaker.
Generelle feilrettinger.
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Oppdateringer i versjon
20.003

ISY WinMap Matrikkelen er nå oppdatert til nytt matrikkelAPI, versjon 3.18.3.
Det gjør at løsningen bruker nye versjoner av både innsyns- og oppdateringsapi’er mot sentral matrikkel.
Følgende kommandoer er fjernet og erstattes av andre brukstilfeller/kommandoer:
•
•
•

Målebrev
Bestill adressemerker
Innstillinger oppdatering

Matrikkelen har nå kun en pålogging. Denne gjelder både for innsyn og
oppdatering. Dine rettigheter i Matrikkelen styrer tilgangen til ulike kommandoer og
brukstilfeller
Innstillinger-kommandoen inneholder nå innstillinger for både innsyn og
oppdatering.
Vis matrikkeldata viser nå mer informasjon enn tidligere, eksempelvis
“Bygningshistorikk for bygninger” og “Teiginfo for matrikkelenheter”.
Bygningshistorikk er implementert i alle bygningskommandoene. Disse er derfor
oppdatert med “Årsak til endring”.
Endre bygningsdata: Gir nå mulighet for å endre bygningsdata for Bygg unntatt
søknadsplikt-registreringsplikt og Bygningsendring unntatt søknadsplikt–
registreringsplikt.
Summering av boenheter: Kan registrere antall boenheter uten å registrere
bruksenheter for bygg med Rammetillatelse. Kan også endre antall boenheter på
ferdigstilt bygningsendring.
Alle rapporter vises nå i standard PDF visningsprogram.
Matrikkelbrev-rapporten kan skrives ut i bokmål eller nynorsk.
Det er implementert mulighet for å skrive ut kontaktinformasjon for
eierseksjonssameier.
Atkomst for adresser tegnes ut og håndteres i relevante kommandoer.
Kodelister håndterer språksetting (bokmål eller nynorsk) etter hva som er satt opp i
Windows for brukeren.
Generelle oppdateringer og feilrettinger.
Oppdateringer i versjon
20.002 (fra 20.001)

Rettet feil. Ved generering av matrikkelbrev for festegrunner ble det generert
matrikkelbrev for eiendom med samme gårdsnummer og bruksnummer men med 0
som festenummer .
Rettet feil: Ved redigitalisering der ny og gammel linje lå nærmere en snap radius
kunne det bli kunne nye grensepunkt få feil koordinater.
Skriver ut negativt areal for bruksenheter i vis matrikkeldata dersom arealet er
mindre en -0.5
Innstillinger for Fiks eByggesak: Rettet standard url som legges inn ved installasjon
til produksjon.
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