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Øvelse ID: 14
Øvelsesemne: Opret andre sagstrin end kortlægningssagstrin
Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til at oprette andre typer af sagstrin end kortlægningssagstrin f.eks.
§21-boligerklæringer.

Formål:

Resultat: Der er oprettet andre typer af sagstrin i JAR end de
allerede oprettede kortlægningssagstrin.

At indtaste oplysninger om:
•

§21-boligerklæring (step 4-6)
Vigtigt!
Sagstrin omhandlende §21-boligerklæringer må ikke forveksles med
statusflader som f.eks. ”Udgået af kortlægning” og ”V2-kortlagt”. De
to typer sagstrin erstatter ikke hinanden.

Forudsætninger og afhængigheder:
• Du har en pc med netadgang
• Du har adgang til JAR
• Du har udført øvelse 4
• Du har udført øvelse 7
• Din lokalitet er i kladde
Øvelsesdata:
Step Aktion

Forventet resultat:

Opret §21-boligerklæring
1.
Når regionen giver en §21boligerklæring, skal denne
indtastes i JAR.
Du skal derfor nu oprette et
sagstrin:

Klik på

Sagstrin-vinduet fremkommer:

og vælg ”Sagstrin”
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2. Dialogboksen udfyldes:
”Afgørelsestype”:
vælg ” Ansøgninger og
erklæringer”

Her er et eksempel på, hvordan et færdigt udfyldt sagstrin kan
se ud:

Sæt ”Hændelse” til
”Boligerklæring”
Vælg ”Lovgrundlag” fra dropdown
menuen.
Vælg ”Begrundelse” for, at §21boligerklæring er givet, f.eks.
afværge.
”Oprettelsesdato” sættes
automatisk. Se regionernes
tjekliste.
”Svarfristdato” udfyldes ikke.
”Afgørelsesdato” sættes til den
dag, du sender brevet med §21boligerklæringen.
”Projekt/fase” her angives
hvilken fase, som §21-erklæringen
knytter sig til f.eks. afværge.
Herefter klikkes på ”Næste”.
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3. Nu skal det angives, hvilket areal
§21-boligerklæringen omfatter.
Fladen er ikke en statusflade som
f.eks. ”Udgået af kortlægning” eller
”V2-kortlagt”, og erstatter derfor
ikke disse.

Der åbner automatisk et GIS-vindue.

Brug ”Tegn flade”
, til at angive
hvor boligerklæringen gælder,
f.eks. en del af V2-arealet.

Eller brug ”Udpeg flade at arbejde
videre med”
hvis det f.eks.
skal være hele det V2/F0kortlagte areal. Klik ”Kopier”
Fladen som angiver arealet §21boligerklæringen er transparent
grå. Arealet vises i boksen til
højre.
Klik på ”Næste”.
Bemærk:
Det oprettede sagstrin kan ses på
faneblad ”2. Sagsforløb” under
”Ansøgning”.
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