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Indledning 

LBF Stamdata giver et overblik over registrerede almene boligorganisationer, deres 

afdelinger og byggeafsnit, samt for boligorganisationer der administrerer andre, hvilke 

organisationer der er tilknyttede. 

 

Systemet giver dels adgang til en søgefunktion med tabelvisning hvor udvalgte parametre 

præsenteres for hvert resultat, og dels til skemaer for hhv. boligorganisationer, afdelinger og 

byggeafsnit. 

 

For brugere med NemID certifikat udstedt af en almen boligorganisation, er det muligt at 

logge ind med NemID og på en overskuelig måde markere ændringsønsker til 

boligorganisationens data, som derefter indsendes til Landsbyggefonden til gennemsyn. 

Overblik 

Øverst på siden ses den blå “bruger-bar”, som skifter udseende når brugeren er logget ind. 

Herunder er en hvid bar med systemets titel og nogle valgbare menupunkter til højre. 

Herunder er en grøn bar med udsøgningsfiltre. Bemærk at denne bar kan foldes sammen. 

Når baren er foldet sammen trykkes på “Søg Data” for at folde den ud (Rød pil med nummer 

1, i billedet nedenfor). Søgeparametrene kan nulstilles ved tryk på Nulstil på den grønne bar. 

Under den grønne bar, vises søgeresultaterne. 
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Tryk på en titel til venstre i resultatlisten (2) for at gå til en enheds skema/stamside. 

Stamsiden er beskrevet nedenfor i afsnittet “Stamsiden”. 

Bemærk at der ikke findes stamsider for kommuner og regioner. Hvis man trykker på en 

kommune eller region i venstre side af resultatlisten, vil dette i stedet ændre udsøgningen. Et 

eksempel på dette er vist i næste billede, hvor brugeren først har udsøgt KAB, fordelt på 

kommuner, og derefter trykker på Københavns kommune, i resultatlisten, hvilket ændrer 

udsøgningen, så organisationer i københavns kommune vises. 
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Brug af søgefunktionaliteten 

Når systemet tilgås, ses en grøn søgebar øverst på siden. I følgende eksempel er foretaget 

en udsøgning på Region Midtjylland. 

 

 
 

De markerede felter (A-D), som vil blive beskrevet herunder, muliggør udsøgning, filtrering 

og gruppering af data. Der er ingen bestemt rækkefølge man skal følge for at opdatere 

datavisningen, og visningen opdateres automatisk efterhånden som parametrene udvælges. 

 

A - Gruppering af data 

Vælg hvilket niveau data skal vises og grupperes på. Som standard vises resultaterne med 

én kommune per række (som i eksemplet ovenfor). Vælges f.eks. afdelinger, vil resultaterne 

i stedet vises med én afdeling per række. 
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B - Søgning 

Foretag en søgning (begrænsning) af de viste data. Her kan f.eks. skrives navnet på en 

region, som i eksemplet ovenfor - Region Midtjylland - og resultaterne vil så begrænses til 

dette udsnit af systemets samlede data. 

Når der tastes i søgefeltet, vises en liste med mulige enheder, og brugeren kan så vælge 

den ønskede fra listen. Bemærk at søgning først finder sted når brugeren har tastet mindst 3 

tegn, og at der kun vises 4 forslag per søgeniveau - hvis den ønskede enhed ikke findes i 

listen, prøv da at gøre søgningen mere præcis. 

  
 

 

 

C - Begrænsning på organisationstyper 

Vælg hvilke organisationstyper der skal indgå i resultatet. Denne liste indeholder kun 

organisationstyper som vil give resultater for den nuværende søgning baseret på 

udsøgningen i punkt B. 
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D - Valg af resultatkolonner til visning 

Vælg hvilke kolonner der skal vises i resultatet. Ved klik på denne knap vises følgende 

popup, hvor en række parametre kan udvælges.  
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Det er muligt at søge blandt de tilgængelige resultatkolonner i listen (3), ved at bruge 

søgefeltet øverst i vinduet (1), eller blot køre op og ned i listen via piletasterne på tastaturet 

eller baren til højre (2). 

Ved tryk på en række i listen (3), tilføjes den til de viste kolonner (4). 

For at fjerne en kolonne fra listen af viste kolonner, trykkes på krydset ud for en vist kolonne 

(4). 

For at lukke vinduet og acceptere de foretagne valg trykkes på OK (5). 

 

Andre valgmuligheder 

I dette afsnit er det kort opridset hvad øvrige tilgængelige valgmuligheder i brugerfladen gør. 

 

Print og eksport/download 

Øverst til højre over resultatlisten, kan vælges print, samt download, hvor resultatet kan 

downloades i Excel format. 

 

 
 

 

 

Kortvisning 

Øverst i højre hjørne er det muligt at trykke på “Kort”, hvilket vil skifte skærmbilledet til et 

danmarkskort med visning af samtlige byggeafsnit i landet. 
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Kortet ser indledningsvist således ud: 

 

 
 

Det er muligt at forlade kortet igen ved at trykke på Kort knappen igen (1). 

Det er muligt at zoome i kortet ved at bruge +/- knapperne (2), eller ved at dobbeltklikke med 

musen: venstre museknap for at zoome ind, højre museknap for at zoome ud. 

Det er muligt at panorere i kortet ved at trykke venstre museknap ned og bevæge musen. 

De grønne markører indikerer placeringen af byggeafsnit. Markører med et hvidt tal, 

indikerer en gruppe af byggeafsnit - bemærk at dette ikke er en logisk gruppering af 

byggeafsnit, men blot en visuel repræsentation som indikerer at der er “for mange” 

byggeafsnit i netop dette område til at de kan vises separat på kortet med det nuværende 

zoomniveau. Ved tryk på en sådan gruppe af byggeafsnit zoomer kortet automatisk ind til et 

niveau hvor gruppen brydes op. 

En markør med et 1-tal repræsenterer placeringen af et enkelt byggeafsnit. Ved at lade 

musen hvile over markøren, vises dennes boligorganisationsnavn. Ved tryk med musen, 

skiftes til visning af det pågældende byggeafsnits stamside. Brug browserens “tilbage” knap 

for at returnere til kortet. 

 

Login 

For brugere med NemID certifikat udstedt af en boligorganisation, er det muligt at logge ind 

med NemID, og foretage markering af ændringsønsker til boligorganisationens stamdata, 

som derefter indsendes til Landsbyggefonden til gennemsyn. For at gøre dette, logges først 
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ind med knappen i øverste højre hjørne, og derefter udsøges den ønskede afdeling, 

byggeafsnit, eller selve boligorganisationen, og der navigeres til dennes stamside. For 

denne vises nu et redigerbart ark. Dette er nærmere beskrevet senere i denne vejledning. 

 

 
 

 

Stamsiden 

Man navigerer til en stamside ved at klikke på titlen til venstre i et søgeresultat: 
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Herunder vises den øverste del af stamsiden for Bomidtvest: 

 

 
 

Her vises generelle informationer om boligorganisationen, og desuden vises et kort over 

dennes byggeafsnit. Det er muligt at zoome og panorere i kortet. 
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Den nederste del af den samme stamside er vist herunder: 

 

 
 

Siden indeholder tabeller med igangværende byggesager, samt med relevante data opdelt 

på boligtyper. 

Herunder vises lister med afdelinger og byggeafsnit for organisationen. Disse er foldet 

sammen som standard, og foldes ud ved tryk på “+”. Som det kan ses er “Byggeafsnit med 

beliggenhed” foldet ud i billedet ovenfor. 

Klikkes på en af disse byggeafsnit navigeres der til stamsiden for dette byggeafsnit, som 

f.eks: 
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Oprettelse af ændringsønsker til stamdata 

For at foretage oprettelse af ændringsønsker til stamdata skal der logges på med NemID, 

ved først at trykke på Login i øverste højre hjørne: 

 

 
 

Efter NemID login, bruges den almindelige brugerflade til at navigere til den ønskede enhed. 

Afhængigt af brugerens NemID certifikat, gives adgang til oprettelse af ændringsønsker på 

en eller flere organisationer, samt dertilhørende afdelinger og byggeafsnit. 

 

Herunder vises en stamside som den ser ud i redigeringstilstand: 

 



[12] 
 

 
 

Datafelter kan nu redigeres (1). Nederst findes et kommentarfelt (2), hvor uddybende 

informationer kan indtastes. 

Generelt gælder det at hvis der ønskes ændringer til organisationsoplysninger skal disse 

rettes på organisationsskemaet, og ønskes ændringer i byggeafsnitsoplysninger (f.eks. antal 

boliger) skal der rettes på byggeafsnitsskemaerne osv. 

For at indsende opdateringerne trykkes på “Indsend rettelser” (3). 

Information om hvem der har foretaget ændringerne bliver gemt på basis af NemID login 

informationen. 

 

Indberetningerne bliver efterfølgende behandlet af Landsbyggefonden, og når rettelserne er 

foretaget i de interne systemer afsendes en e-mail til indberetter om dette. I løbet af 24 timer 

vil disse rettelser kunne ses på fondens hjemmeside. 


