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1.1.12 Oprette lokale på Caretaker desktop 

 

For at kunne oprette et lokale på Caretaker Desktop, skal der først være oprettet både enhed og 

bygning på den pågældende ejendom.  

For at oprette et lokale startes med at åbne stamdatamodulet og derefter vælge enhed (1) og 

bygning (2), som lokalet skal oprettes på.  

Herefter markeres feltet lokale (3) og der trykkes på ikonet ”opretter ny post” (4) 

 

 

Nu åbner vinduet lokaledata, hvor det er muligt at indtaste de ønskede data.  

Nedenstående viser dels de data, der som minimum skal indtastes (de røde tal) og dels andre 

data, som kan være relevante at registrere (de sorte tal): 

 

1 

2 

3 

4 

6 



2 

 
 
 

 
 
 

1.1.12 Oprette lokale på Caretaker desktop. Version: 15-12-2017 

 

Forklaring af felter: 

1. Nummer 1.0.02 

Første ciffer i nummeret angiver i hvilken bygning, lokalet er beliggende, 

ifølge BBR-oplysningerne.  

Andet ciffer angiver hvilket plan, lokalet er beliggende. 

(-1= kælder, 0 = Stueplan, 1 = 1.salsplan osv.) 

Tredje ciffer angiver et fortløbende lokalenummer startende fra 01. 

2. Alt. lokalenr. Alt. lokale nr. anvendes, når lokalet har et alternativt nr. på stedet.  

3. Betegnelse. Betegnelse for lokalet: F.eks. kontor, gang, undervisning m.v. 

4. Anvendelse 
Anvendelse af lokalet. Oprettes i kodelister med de typer af anvendelse af 

lokaler, der ønskes at kunne lave udtræk på.  

5. Nettoareal Lokalets nettoareal. 

6. Bruger 
Her kan registreres den primær bruger. F.eks. skole-, ældre- eller sund-

hedsområdet. Der kan kun registreres en bruger pr. lokale. 

7. Costcenter 
Her kan registreres hvilken bruger/hvilket område, som skal betale for bru-

gen af lokalet.  

8. kr/m2/år 
Hvis der registreres en intern m2 -pris for de forskellige typer af lokaler (re-

gistreres i kodelisteren for lokaleanvendelse), beregnes der automatisk en 

intern leje. Så der efterfølgende kan trækkes statistik over f.eks. prisen for 

de forskellige brugers behov/forbrug af lokaler. 
9. Intern leje 

 

Når lokalets data er oprettet, afsluttes med ”Gem” (6). 


