
Filformat Indlæsning af lejemål 
 

I Winformatik på side 571 indlæses hver måned  boligoplysninger fra Udlejer, typisk INI eller Isarit 

boligforeningerne. 

Fil som skal indlæses er en vedhæftet fil fra Udlejer. Format er ikke tidligere beskrevet på Supportsiden. 

 

Filformat. 

Filformat skal være en CSV-fil med semikolon som feltadskiller. Ingen overskiftslinje. 

Filen skal indeholde 14, 15 eller 16 felter. Bemærk et felt kan være tomt. 

Eksempel på hvordan indhold af en fil kan se ud: (bemærk at de sidste 4 cifre af cprnr er udvisket) 

 

 

Feltnavn Beskrivelse Format Skal være udfyldt 

selskab Selskabets nummer Skal være et helt tal, f.eks. 
9 

JA 

afdeling Afdelings nummer Skal være et helt tal, f.eks. 
288 

JA 

lejlnr Lejligheds-nummer Skal være et helt tal, f.eks. 
9288001718 

JA 

lnr Løbenr Skal være et helt tal, f.eks. 
17 

JA 

sammensat Sammensat nr  Er sammensat af felterne  

 afdeling 

 selskab 

 lejlnr med 0 foran 

 lnr 
Skal være et helt tal, f.eks. 
9288001718 

 

JA 

lejer_cpr Lejers cpr-nr Skal være et gyldigt cpr-nr., 
uden bindestreg 

JA 

lejer_navn Lejers navn Må bestå af bogstaver og 
tal 

JA 

lejer_adr1 Lejers adresse  Må bestå af bogstaver og 
tal 

JA 



F.eks. bnr, eller en vejnavn 
og husnr 

lejer_adr2 Lejers adresse Må bestå af bogstaver og 
tal 
F.eks. postnr og  by 

JA  

rum Antal rum Skal være et helt tal, f.eks. 
3 

JA 

areal Areal af lejers lejlighed Skal være et helt tal, f.eks. 
78 

JA 

ind_dto Lejers Indflytningsdato Skal være en dato med 
dette format: dd-mm-åååå. 
F.eks. 23-02-2015 

JA 

ud_dto Lejers udflytningddato Skal være en dato med 
dette format: dd-mm-åååå. 
F.eks. 23-02-2015 

JA , evt med tom 
indhold 

husleje Lejers husleje Skal angives som tal i dKr 
med tusindseparator og 
decimal adskiller. F.eks. 
2.569,25 

JA 

fremleje_fra Evt. fremleje fra dato Skal være en dato med 
dette format: dd-mm-åååå. 
F.eks. 23-02-2015 

 

fremleje_til Evt. fremleje til dato Skal være en dato med 
dette format: dd-mm-åååå. 
F.eks. 23-02-2015 

 

 

 

 

 

Oprettet af BK, 30. marts 2015 


