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1. Indledning 
 

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum. Selvbetjeningen har til 

formål at give boligorganisationer og kommuner et geografisk overblik over almene boligafdelinger og deres egne aktive sager 

i Landsbyggefonden. 

Sagerne i løsningen er: renoveringsstøtte, infrastruktur, kapitaltilførsel, regnskabsgennemgang, huslejestøtte og boligsocial 

indsats. 

AlmenGIS viser alle regnskabsgennemgange fra 2018 og frem under den pågældende boligorganisation. Der vises således 

både aktive og lukkede regnskabsgennemgangssager. 

Selvbetjeningsløsningen formidler udvalgte informationer om de enkelte boligafdelinger og byggeafsnit på en enkel og 

overskuelig måde. Ønsker man at dykke ned i specifikke faginformationer, så tilbyder løsningen en nem linkovergang til 

Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsværktøjer, samt offentligt tilgængelige kortløsninger og registre, fx til skråkort, 

Plandata.dk og BBR.  

Værktøjet er tilgængeligt via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/ eller direkte via http://almengis.lbf.dk. 

AlmenGIS er et geografisk informationssystem, som sætter geografien af almene boliger i centrum.  

2. Adgang til platformen 
AlmenGIS er udviklet til brug for medarbejdere i de almene boligorganisationer, administrationsorganisationer samt 

kommuner.  

Login kræver NemID medarbejdersignatur, hvortil den lokale administrator (LRA-ansvarlige) i kommunen/boligorganisationen 

har knyttet en ”læse”-rettighed.  

Denne rettighed er unik for AlmenGIS og tildeles ikke automatisk. Det er således også nødvendigt for administratoren at 

tildele rettigheden til sig selv, før det er muligt at benytte platformen.  

Det er kommunens-/boligorganisationens ansvar at administrere medarbejdernes rettigheder, fx ifm. jobskifte.   

Boligorganisationer kan se aktive sager på egne boligafdelinger. Kommuner kan se alle aktive sager på alle boligafdelinger 

indenfor kommunegrænsen samt sager på afdelinger udenfor kommunegrænsen, som kommunen måtte være tilsyn for. 

Boligorganisationernes revisorer har ligeledes adgang til sager, der hører under den organisation, som de laver regnskab for. 

https://lbf.dk/selvbetjeninger/
http://almengis.lbf.dk/
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2.1 Rettighedsstyring i AlmenGIS 
I nedenstående skema opgøres adgangsrettighederne for de enkelte organisationer til data hentet fra Landsbyggefondens 

egne databaser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X betyder, at den pågældende medarbejderbruger har adgang til denne information på alle boligafdelinger i AlmenGIS. 

Kun egne afdelinger betyder, at boligorganisationerne kun kan se deres egne aktive sager på egne boligafdelinger. 

Kommunerne kan se alle aktive sager på alle boligafdelinger indenfor kommunegrænsen, samt afdelinger udenfor 

kommunegrænsen, som kommunen måtte være tilsyn for. Boligorganisationernes revisorer har adgang til sager, der hører 

under den organisation, som de laver regnskab for. 

Data Landsbyggefonden Boligorganisation Kommune 
BL, KL, BSF, CFBU, 

VIVE og SBi 
Revisorer 

LBF. Nr. X X X X X 

Afdelingsnavn X X X X X 

Boligorganisation X X X X X 

Beliggenhed X X X X X 

Antal boliger X X X X X 

Boligtyper X X X X X 

Boligart X X X X X 

Sager, sagsnr. 

og milepæl 
X Kun egne afdelinger 

Kun egne 

afdelinger 
X 

Kun egne 

afdelinger 

Skæringsdato X X X X X 
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3. Sådan gør du  
Når du åbner AlmenGIS kommer der en forside frem, inden du kommer ind på selve kortet.  

 

 

 

 

 

 

Fører dig videre til selve 

kortet. 

Fører dig tilbage til LBFs AlmenGIS side, hvor du finder 

brugervejledningen og datagrundlaget. 
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3.1 Når du er kommet ind 
AlmenGIS består af fire sektioner; toppanel, fremhæv i kort, kortet og afdelingspanel.  

 

Kort

 

Afdelingspanel 

 

Toppanel 

 

Fremhæv i 

kort 
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3.2 Toppanel 
Toppanelet giver dig mulighed for at navigere dig frem til bestemte boligafdelinger i kortet og gemme dine kortudsnit i din 

browser. 

 

Via gem-knappen kan du gemme 

dit aktuelle kortudsnit, filter mv. 

i din browser. 

Parentesen viser antallet af 

organisationer og afdelinger, 

du kan søge på.   

Vælg det du vil søge 

på, f.eks. afdelinger. 

Via søgefeltet kan du navigere dig frem i 

kortet med postdistrikter, adresser, 

boligorganisationer eller afdelinger.  

Via profil-knappen kan du se din 

brugerprofil og ændre dine 

brugerindstillinger.  
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3.2.1 Toppanel, brugerindstillinger 
 

 

Her kan du vælge og fravælge om 

kortudsnittet i AlmenGIS skal 

zoome indtil afdelingen du vælger i 

kortet eller afdelingspanelet. 

Her kan du vælge og fravælge om 

AlmenGIS skal huske de seneste 

valg i AlmenGIS til næste gang du 

logger på. 
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3.3 Fremhæv i kort 
I venstre sidepanel udvælger du hvilke sager, etiketter/informationer eller kortlag, som du ønsker visuelt fremhævet i kortet. 

 

Jordstykker viser arealet på jordoverfladen, 

som er afgrænset af matrikelskel.  

Lokalplaner viser områder, der er 

omfattet af en kommunal lokalplan 

samt lokalplanens nr. og generelle 

anvendelseskategori.  

Under Etiketter udvælger du hvilke 

informationer om boligafdelingerne, 

du ønsker vist i kortet ud for hver 

afdelingsprik.   

Under sager udvælger du hvilke sager, du 

ønskes vist i kortet via en prik i kortet.  
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3.3.1 Fremhæv i kort, interessepunkter 
I venstre sidepanel hvilke interessepunkter, også kaldet POI’er, som du ønsker vist i kortet.  

 

Du kan her vælge, 

hvilke og hvor mange 

interessepunkter/ikoner 

kortet skal vise.  

Under indstillingsknappen kan du vise 

om kortet skal vise detaljer om navnet 

på de udvalgte interessepunkter eller 

hvilken type de er. Her kan du f.eks. se 

om daginstitutionen er en vuggestue, 

børnehave mv.   
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3.4 Kortet 
Kortet giver dig det geografiske boligafdelingsoverblik.   

 

 

En stor prik viser 

en boligafdeling. 

Du kan zoome i kort med din 

mus eller via zoom-knapperne. 

Her ser du målestokken 

for dit zoom-niveau.  Her kan du skifte 

til luftfoto.  
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3.4.1 Kortet, sammenhængende jordstykker

 
 

  
 

Består en afdeling af flere 

jordstykker, og har en af disse en 

afstand på over 40 meter til det 

nærmeste jordstykke i afdelingen, 

så vises denne med en lille prik.  

Hviler du musen på en prik/afdeling vil de 

tilhørerende jordstykker lyse op. Samtidigt vil 

afdelingen blive tydeliggjort i afdelingspanelet.  
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3.4.2 Kortet, valg af boligafdeling 
Ved at klikke på en afdeling i kortet, eller i afdelingspanelet, zoomer kortet automatisk til afdelingens jordstykker. 

 

 

Ved at klikke på en afdeling i 

kortet, eller i 

afdelingspanelet, zoomer 

kortet automatisk til 

afdelingens jordstykker.  

 

Ved valg af afdeling folder 

afdelingens informationsliste 

sig ud.  

Luk informationslisten ned for at 

komme tilbage til alle afdelingerne.  

Du kan forsat se omkring 

liggende afdelinger, som 

forsat vises med en prik.   
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3.4.3 Kortet, vis afdelingers jordstykker samtidigt 
Du kan udvælge ’favoritter’ dvs. flere almene boligafdelinger og få vist deres jordstykker samtidigt. Dine udvalgte ’favoritter’ 

gemmes i din browser til næste gang du logger på AlmenGIS.   

 

 

 

 

 
I ’favorit-mode’ viser kortet kun dine 

udvalgte afdelinger og deres jordstykker. 

Du skifter til ’favorit-mode’ her.  

Udvælgelsen sker på den enkelte 

afdeling ved at klikke på hjertet 

ved afdelingen i afdelingspanelet. 

En afdeling er valgt, når hjertet er 

lyserødt.   

 

Afdelingspanelet skifter til kun at 

vise dine udvalgte boligafdelinger.   

Her lukker/slukker du 

for ’favorit-moden’.   

Du fravælger en afdeling 

ved at klikke på hjertet 

igen.   
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3.5 Afdelingspanel 
Listen med afdelinger i afdelingspanelet tilpasser sig dit valgte kortudsnit.  

 

 

( ) Viser antallet af 

afdelinger på kortet. 

Viser afdelingsnavn.   

Nedenfor boligorganisationen vises 

alle dens boligafdelinger indenfor 

kortudsnittet. 

Ved klik på boligorganisationen 

åbner der sig et informationsvindue 

om selve organisationen.  

 

Viser afdelingens LBF-nr.   

Viser dine valgte filtre, når filtrér-

boksen er lukket. 

Rul ned for at se 

flere boligafdelinger. 
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3.5.1 Afdelingspanel, filtrér 
I afdelingspanelet finder du både en filtrér-funktion og en liste med alle boligafdelinger indenfor kortudsnittet. Filtrér-

funktionen gør, at du kan vælge kun at få vist boligafdelinger fra en eller flere bestemte boligorganisationer eller kommuner 

på kortet. 

 

Ved valg af kommune zoomer kortet 

hen til denne.  

Her åbner og folder du filtrér-boksen sammen.   

Ved valg af en boligorganisation zoomer 

kortet hen til dennes boligafdelinger.  
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3.5.2 Afdelingspanel, afdelingsinformationer 

Når du har valgt en boligafdeling, slår afdelingen sig ud med informationer om den valgte afdeling. 

 

 

 

Luk filtrér-boksen i 

afdelingspanelet.  

Nulstil dine filtervalg.   

Viser dig skråkort af 

boligafdelingen.  

Ved klik på + ikonet 

åbner sig et nyt 

informationsmodul.  

Fører dig ind på LBF’s øvrige 

selvbetjeningsløsninger. 

Grafen har en mouseover-effekt 

med antallet af boliger indenfor 

den enkelte boligtype og boligart. 

Via skråfoto kan du se flyfotos, 

som afbilleder bebyggelsen skråt 

ovenfra, så man kan se facaderne 

herpå.  

BBR-arealer indeholder 

aggregerede arealdata 

baseret på BBR-arealerne 

fra afdelingens bygninger.  

 

Viser antallet af byggeafsnit 

på afdelingen og fører dig til 

byggeafsnitsoversigten. 

Gå til fører dig direkte til 

GIS kort på offentlige 

hjemmesider. 

Du føres ved begge link til 

midtpunktet af dit 

kortudsnit i AlmenGIS.  

Sager er en oversigt over 

afdelingens aktive sager i LBF 

med sagsnr. og den opnåede 

milepæl. 

Har du ikke rettighed til at se 

sager på afdelingen, vil sags-

oversigten ikke kunne ses i 

afdelingspanelet. 
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3.5.3 Afdelingspanel, byggeafsnit & bygninger 
Når du klikker på ’Byggeafsnit og bygninger’ folder et ny panel ud, som viser dig afdelingens byggeafsnit og bygninger.  

 

Her vises antallet af 

byggeafsnit og bygninger 

under afdelingen. Her har 

du også mulighed for at 

enten at filtre afsnit eller 

bygninger i selve panelet.  Ved valg af byggeafsnit 

zoomer kort til 

byggeafsnittet og åbner 

dens informationsboks.  

Dette ikon vises ud fra 

et byggeafsnit.  

Dette ikon vises ud fra 

en bygning. 

Dette ikon vises ud 

fra småbygninger.  

Ved klik på + ikonet 

åbner sig et nyt 

informationsmodul.  

Her vises bygningens 

anvendelse og beliggenhed.  
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3.5.4 Afdelingspanel, byggeafsnit  
Når du folder informationsmodulet ud under et byggeafsnit, finder du disse informationer om selve byggeafsnittet.  

 

 

Skæringsdatoen viser, 

hvornår byggeafsnittet 

blev ibrugtaget.  

Via BBR-meddelelse finder du de offentlige 

dokumenter, som beskriver ejendommene 

på byggeafsnittet.  

Her finder du antallet af 

boligtyper under det enkelte 

byggeafsnit. Grafen har en 

mouseover-effekt med antallet af 

boliger indenfor den enkelte 

boligtype og boligart. 
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3.5.5 Afdelingspanel, bygninger  
Når du folder informationsmodulet ud under en bygning, finder du yderligere informationer om bygningen.  

 

 

 

Bygningens nummer vises i 

kortet. Nummeret stammer 

fra BBR. 

En bygning uden en kendt 

geometri fra GeoDanmark vises 

med bygningens nr. og en lille 

ring.  
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3.5.6 Afdelingspanel, selvbetjeningsløsning  
Under selvbetjeningsløsninger finder du et udvalg af Landsbyggefondens selvbetjeningsløsninger.  

 

Du kan tilgå driftsstøtte og 

beboerdata, hvis du har 

rettighedsstyringen til disse.  

Regnskabsdatabasen åbner en 

pdf med afdelingens seneste 

indberettede regnskab. 

Når du åbner selvbetjeningerne under direkte 

til, kommer du direkte ind på den valgte i den 

pågældende selvbetjening.  


