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1 Version 3.3 – 1. November 2015 

Ændringerne i version 3.3 omfatter i hovedtræk følgende: 

 EDIFACT laves som selvstændigt bilag 1 

 Semantiske fejl(12) har fået selvstændigt afsnit, da den ikke skal sidestilles med en 

almindelig afvisning med kode 03 og 10. 

 Afsnit 2.4 Dataindholdet i meddelelsestyperne er generelt justeret med bedre 

beskrivelser af segmenterne.  

 Nyt Afsnit 2.4.1 Generelt for alle meddelelser. Afsnittet beskriver at 

meddelelsesdatoen valideres med indførelsen af version 3.3 af guiden. 

 Afsnit 3 Elektronisk udligning i EDI-guiden er blevet opdateret kraftigt, da en del af 

indholdet var dubletter med samme tekst. Afsnittet er nu kortet ned 

 Afsnit 4 Flowdiagram er taget med i EDI-guide Regres ligesom det er med i guiderne 

for opsigelser og panthaverdeklarationer  

 Afsnit 5 Regler på F&P´s WebEDI server er taget med i EDI-guide Regres ligesom det 

er med i guiderne for opsigelser og panthaverdeklarationer  

 

Ændringer er omtalt særskilt herunder. Se ændringsmarkeringer med gult i EDI-guide og 

Bilag 1 EDIFACT. Gennemstregninger af tekst betyder at teksten udgår og ikke længere 

er gældende.  

1.1 EDI-guiden 

Med implementering af version 3.3 indføres EDIFACT som selvstændigt Bilag 1, så de 

tekniske beskrivelser/koder adskilles fra selve EDI-guiden ligesom det er gjort i de andre 

tekniske EDI-guider på opsigelser og panthaverdeklarationer. Bilag med 

Ajourføringshistorik har fået nyt nummer (2), da vi gerne vil efterligne opbygningen på 

EDI-guiderne på opsigelser og regres, hvor Ajourføringshistorik altid er det sidste bilag.  

 

Afsnit 1 Indledning 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.2 Forretningsgangen i skadelidtes selskab 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.3 Forretningsgangen i det regressøgte selskab 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4 Dataindholdet i de enkelte meddelelsestyper 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1 Generelt for alle meddelelser* 

Meddelelsesdatoen i BGM-segmentet valideres med 7 dage med indførelsen af version 

3.3 af guiden, dvs. datoen i BGM med meddelelsesdatoen ikke må ligge frem i tiden og 

datoen må ikke være tidligere end 7 dage fra modtagelse på EDI-serveren. 

 

Afsnit 2.4.1.1 Fremsendelse af regreskrav samt ”kommunikation” vedrørende 

sagen (kode 00) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.2 Anmodning om bilag (kode 00) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.4 Fejl i regreskravet (kode 03 og 10) 
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Semantisk fejl (kode 12) fjernes fra dette afsnit, da det ikke er en 

meddelelsestype, som indgår i flowet, men er en fejl i syntaks. Semantisk fejl (kode 12) 

beskrives som selvstændigt afsnit 2.4.1.5 Fejl i modtagne data – syntaks (kode 12). 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.5 Fejl i modtagne data – syntaks (kode 12) 

Nyt afsnit om semantisk fejl – fejl i syntaks, som tidligere har været beskrevet sammen 

med fejlkoderne 03 og 10. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.6 Rykker (kode 13) 

Rykkerprocedure er beskrevet nærmere. Der valideres efter de beskrevne 30 dage i 

datakontrollen med implementering af version 3.3 af EDI-guiden Regres. De 30 dage 

beregnes ud fra meddelelsesdatoen (BGM). 

 

Afsnit 2.4.1.7 Behandling af sagen (kode 22) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.8 Tilbagetrækning af regreskrav (kode 23) 

Tekstrettelsen med fortolkning af, hvornår kode 23 anvendes. Kode 23 benyttes kun, når 

der er tale om, at hele regreskravet/sagen trækkes tilbage. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.9 Betaling af regreskrav (kode 30) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.4.1.10 Accept af betaling (kode 40) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.1 Forretningsgange generelt 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.1.1 Betalingstransaktion (kode 30) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.1.2 Kvitteringstransaktion (kode 40) 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.4 Posterings- og afstemningsprocedurer 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.5, 3.6 og 3.8  

Disse afsnit udgår. Teksten i disse afsnit er allerede beskrevet i afsnit 3 under andre 

punkter. Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.7 Transaktionsomfang 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.10 Opsigelse 

Der foreligger ikke nogen juridisk- og/eller officiel aftale med tilmelding til elektronisk 

udligning under EDI Regres. Derfor udgår dette afsnit. Tilmelding til elektronisk udligning 

foregår direkte til de allerede tilmeldte parter inkl. en orientering til EDI-kontoret. EDI-

kontoret har noteret, hvilke selskaber der er tilmeldt. 

 

Afsnit 3.11 Dobbelt behandling  
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Afsnit omhandler meddelelsestyperne betaling (kode 30) og kvittering for 

betaling (kode 40), når der er tale om at samme selskab har sendt samme meddelelse 

flere gange vedrørende samme sag. For at undgå, at samme betaling sendes 2 gange, så 

indføres der datakontrol på dubletter.   

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 3.12 Transaktionsflow i elektronisk udligning  

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 4 Diagrammer  

Flowdiagram for regres udgår, da der foreløbig ikke er defineret et egentligt sags-

meddelelses-flow for regres. Næsten alle regres-meddelelserne har kode 00, dvs. der er 

ikke defineret start- og slut meddelelser mv. og derfor er der reelt ikke en definition på 

et flow. 

 

Afsnit 4.1 Kvitteringslogik og CONTRL, dokumentvalidering og 12´ere 

Diagram er opdateret, så der er eksempler på regres-meddelelser. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 5 Regler på F&P´s EDI-server 

Nyt afsnit er kopieret fra EDI-guide opsigelser, da det er samme overordnede regelsæt 

der er gældende for disse EDI-løsninger. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 5.1 Behandling ved modtagelse af 12´ere 

Nyt afsnit om hvordan EDI-kontoret håndterer modtagelse af 12´ere fra selskaberne. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 5.2 Rettidig afsendelse af EDIFACT 

Nyt afsnit er kopieret fra EDI-guide opsigelser, da det er samme overordnede regelsæt 

der er gældende for disse EDI-løsninger. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

1.2 Bilag 1 EDIFACT 

Med indførelse af version 3.3 er de tekniske elementer flyttet fra EDI-guide Regres til et 

selvstændigt dokument, hvor de tekniske koder samles. 

 

Afsnit 2.1 BGM – Start på meddelelse 

Segmentet tidspunkt i BGM er valgfrit og derfor er kommentaren ændret fra ”Anvendes 

ikke” til ”Valgfrit”. Det er ikke et krav at segmentet skal være udfyldt ved kode 30 og 40. 

Beskrivelse om web-serveren slettes, da dette ikke skal indeholdes i et teknisk dokument 

vedrørende EDIFACT. 

Det er præciseret, at rykkeren (13) ikke må indeholde fritekst. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.5 FTX – Fritekst 

Segmentet må ikke anvendes ved funktionskode 13 – rykker. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.6 ITB – Interessebeskrivelse (køretøjsbeskrivelse) 

Alle koder pånær REG (registreringsnummer) udgår, da det alligevel kun er denne der 

anvendes. Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.7 MPS – Oplysninger til regressagen 

Det er præciseret at procenten altid skal angives med 3 cifre og eksempler er medtaget. 
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Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.9 RFF – Referencer 

Koden CPR udgår, da den aldrig har været benyttet. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.10 SGF – Sagsforhold 

Teksten for beløbsgrænsen er ændret fra ”50.000” til ”beløbsgrænsen jf. regresaftalen”. 

Tilladte koder for ansvars- og fordelingsregler er angivet og med eksempler. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.12 VAL – beløb 

Ved kode ”12 - Vort krav” skal VAL segmentet kun medsendes hvis beløbet er > 0 (større 

end 0). 

Det er præciseret, at alle VAL-beløb angives med minimum 3 cifre og eksempler er 

medtaget.  

Det er præciseret, at møntenhed altid angives i DKK. Ingen ændringer i datakontrollen, 

da det i forvejen er sådan, at kun DKK tillades. Det er blot en rettelse af EDI-guiden. 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

 

Afsnit 2.13 UNB – Forsendelsens hoved 

UNB-segmentet er opdateret, da der var tekst-fejl. 

Omtale af bilag med EDIFACT-adresser udgår, da der ved udveksling over EDI-serveren 

kun udveksles til F&P med DKFOHUS:ZZ 

Se ændringsmarkeringer med gult. 

1.3 Bilag 2 Ajourføringshistorik 

Med indførelse af version 3.3 har Ajourføringshistorik fået nyt bilagsnummer, så 

Ajourføring fremadrettet hedder Bilag 2.  
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2 Version 3.2 – marts 2013 

 

Ændringerne i version 3.2 omfatter i hovedtræk følgende: 

 Konvertering af eksisterende guide i PDF til word. 

 Implementering af nyt layout for guiden, så guiden fremstår som for øvrige 

ordninger.  

 

Formålet med ændringerne i version 3.2 er primært at få etableret en version af guiden, 

der kan editeres og som kan tjene som udgangspunkt for kommende rettelser, der skal 

tilføjes guiden. 

 

Guiden i version 3.2 er implementeret efter samme layout og struktur som guiderne for 

ordningerne opsigelse og panthaverdeklarationer.  

 

Guiderne for opsigelse og panthaverdeklarationer er opdelt så selve guiden indeholder 

det forretningsmæssige og det mere EDIFACT specifikke er placeret i et selvstændigt 

bilag, men for at sikre en god sporbarhed i overgangen mellem gammelt og nyt layout, 

er der i version 3.2 af  guiden pt. IKKE sket en opdeling mellem det forretningsmæssige 

og det specifikt EDIFACT tekniske.  

En opdeling mellem det forretningsmæssige og det specifikt EDIFACT tekniske i et 

selvstændigt bilag vil eventuelt blive implementeret i en senere version.  

 

Konverteringen og implementering af nyt layout er i hovedtræk foretaget uden 

ændringer i den indholdsmæssige del af guiden, undtaget er dog følgende: 

 

Afsnit 3.6  

”Tørresnor” 

 

Afnittet er pt. ikke konverteret.  

Afsnittet forventes at indgå i en ny version af guiden, 

men dannet i andet værktøj end word ! 

Afsnit 6.1  

Oversigt over selskaber, der er 

tilmeldt EDI-regres 

Afnittet er ikke konverteret.  

Afsnittet UDGÅR og forventes IKKE at indgå i en ny 

version af guiden 

Afsnit 6.2  

Oversigt over selskaber, der er 

tilmeldt EDI-clearing 

Afnittet er ikke konverteret.  

Afsnittet UDGÅR og forventes IKKE at indgå i en ny 

version af guiden 

Afsnit 6.3 

Regresaftalen samt ansvars- 

og fordelingsregler 

Der er ingen tekst i det nuværende afsnit.  

Afsnittet UDGÅR og forventes IKKE at indgå i en ny 

version af guiden 

- henvisning til regresaftalen samt ansvars- og 

fordelingsregler kan placeres i afsnit med rererencer 

Afsnit 6.5 

Aftale vedr. betaling i EDI-

regres  

Diagram med transaktionsflow 

Afnittet/diagrammet med transkationsflowet er ikke 

konverteret.  

Afsnittet/diagrammet forventes at indgå i en ny version 

af guiden, men dannet i andet værktøj end word ! 

Afsnit 6.6 

selskabsoplysninger 

Afnittet og underliggende afsnit er ikke konverteret.  

Afsnittet UDGÅR og forventes at IKKE at indgå i en ny 

version af guiden 
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3 Version 3.1 – august 2001 

Udgivet august 2001  

Dokumentet er kun tilgængeligt i PDF format. 

 


