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Indledning 

 

Udviklingen af GeoEnviron programmet 

Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af 
GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af 
systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan 
således i dag leveres med 26 forskellige moduler, tilpasset bredt til 
varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer.  

Materialet og dets anvendelse 

Dette manual rummer en gennemgang af GeoEnviron modulet CVR. 
Samtidig er beskrivelsen af dette moduls to tillægsmoduler - tillægs-
modulerne Auto-oprettelse af virksomheder og KMD Debitor - Erhvervs-
affaldsgebyr - integreret i manualen. 

Materialet forudsætter et rimeligt kendskab til GeoEnviron basisprogram-
met og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i 
manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'.  

Hvis du i forbindelse med gennemgangen af nærværende materiale er 
usikker på, hvordan du søger i et GeoEnviron modul, vil vi anbefale at du 
starter med at opfriske denne viden. Du kan finde tingene beskrevet i 
kapitlet 'Indtastning af data og almindelig brug' i basis manualen. 

 
 Geokon, 16. september 2005 
 

 v. Per Skovgaard 
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Introduktion til modulet CVR 

 
I dette kapitel får du en introduktion til modulet CVR og en præsentation 
af modulets datastruktur. 

Modulets historie 

GeoEnviron registreringsmodulet CVR er udviklet i samarbejde med 
Aalborg Kommune og Århus Kommunale Værker, og første udgave af 
modulet er lanceret i juli 2003.  

Baggrunden for modulet 

I loven 'Lov om Det Centrale Virksomhedsregister' (LOV nr. 417 af 
22/05/1996) står der i § 15: 

Offentlige myndigheder og institutioner skal benytte Det Centrale 
Virksomhedsregisters grunddata til førelse af egne registre i stedet for 
at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder. 

Loven kræver med andre ord, at kommuner og amter skal etablere lokale 
registre der trækker på det officielle CVR register, der administreres af 
Told & Skat. 

GeoEnviron modulet CVR er en løsning på dette lovkrav. Med implemen-
teringen af CVR registeret i GeoEnviron databasen tilbydes en sådan 
tilgang til CVR grunddata for GeoEnviron brugere i miljøforvaltninger. Og 
samtidig er der mulighed for at lave en direkte opkobling til CVR-data via 
det lokale Intranet for kommunens/amtets andre forvaltningsområder. 

CVR modulets bestanddele 

CVR modulet består af følgende dele: 

• GeoEnviron database med miljø- og CVR-oplysninger 
• Program til indlæsning af CVR-data fra Told & Skat 
• Modulvindue med søgning på og visning af samtlige af de CVR oplys-

ninger kommunen/amtet abonnerer på  
• Delprogram til generering af lister over nytilkomne og fraflyttede/ 

lukkede virksomheder siden sidste opdatering 
• Delprogram til generering af logfil med ændringsoplysninger 
• Faciliteter til oprettelse af nye virksomheder/landbrug i GeoEnviron 

modulerne Virksomhed og Landbrug på basis af CVR data 

 

Herudover kan der ved ekstrabestilling suppleres med følgende: 



     GeoEnviron 5.6 Introduktion til modulet CVR 

Ver. 5.6, 1. udgave, september 2005  - 7 -    

• Intranet tilgang til CVR data for medarbejdere, der ikke anvender 
GeoEnviron  

• Selvstændig, automatisk opdateret, lokal CVR Intranet database 

• Internet adgang til CVR data for borgere, der ønsker tilgang til egne 
og eventuelt andres CVR oplysninger. 

• Selvstændig, automatisk opdateret, CVR Internet database 

Denne figur illustrerer det samlede koncept for en kommune. De afdelinger, der 
ikke anvender GeoEnviron, tilgår det lokale CVR register via kommunens Intranet 
opkobling, medens Miljøafdelingen og andre, der anvender GeoEnviron, kan gå 
direkte ind i CVR basen via GeoEnvirons CVR modul og overføre de relevante 
oplysninger til virksomheder og landbrug. 

Præsentation af CVR modulet 

CVR modulvinduet er - som de øvrige GeoEnviron moduler - udstyret med 
et hoveddata vindue øverst, der indeholder grundoplysninger omkring de 
enkelte virksomheder, plus en række faneblade placeret umiddelbart her-
under. CVR modulet har 5 faneblade; fanerne Virksomhedsoplysninger, 
Ejeroplysninger, Finansielle oplysninger, P-numre for Jur. enhed og 
Supplerende adresser.  

Se billedet af modulet på næste side. 
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I hoveddata vinduet findes oplysninger om virksomhedens navn, adresse, 
postnummer og distrikt, telefon og fax nummer, e-mail adresse, startdato 
samt CVR- og P-nummer. 

 
Fanen Virksomhedsoplysninger indeholder oplysninger om (hoved-) 
branchekode, bibranchekoder (max. 3 angivelser), virksomhedsform, 
størrelseskode, antal ansatte samt andre virksomhedsoplysninger. 
Desuden indeholder denne fane også feltet 'Opdateringsstatus', hvori det 
er muligt at se om en opdatering af CVR oplysningerne er overført enten 
til modulet Virksomhed eller til modulet Landbrug (- læs mere herom i 
kapitlet 'Overførsel af nye virksomheder og landbrug').  

Fanen Ejeroplysninger indeholder oplysninger om virksomhedens ejer - 
enten en privatperson eller en anden virksomhed. Når virksomhedens 
ejerskab er delt, som det er tilfældet ved aktieselskaber, anpartsselskaber, 
andelsselskaber, etc., er denne fane tom.  

Fanen Finansielle oplysninger kan indeholde finansielle oplysninger om 
virksomheden - f.eks. oplysninger om tvangsakkord og konkurs.  

Fanen P-numre for Jur. enhed vil altid indeholde en komplet liste med 
alle virksomhedens produktionsenheder samt den juridiske enhed (- som 
repræsenterer oprettelsen af virksomheden i CVR registeret med tildeling 
af et CVR-nummer, men uden et P-nummer for produktionsenhed; den 
juridiske enhed har derfor altid P-nummeret: 0000000000). Der vil 
således i tilknytning til de fleste virksomheder være mindst 2 poster på 
denne fane; den juridiske enhed plus en produktionsenhed. 

Ved klik på en af  -knapperne/visningsknapperne yderst til højre på hver 
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række (eller ved brug af funktionstasten F9 i tilknytning til den markerede 
række) springes der til data for det valgte P-nr eller den juridiske enhed. 
Herved erstattes alle data i modulet med data for den valgte post. Men 
indholdet her på denne fane vil dog fortsat være det samme. 

Fanen Supplerende adresser vil indeholde oplysninger om virksom-
hedens postadresse, når denne er forskellig fra adressen i hoveddata 
vinduet. Hvis virksomheden anvender en postboksadresse vil du altså 
også finde den registreret her. 

Fanen Opdatering rummer 3 underfaner. Underfanen Status vil for P-
enheder indeholde oplysninger om virksomhedens status med hensyn til 
tilsynsrelevans og gebyrrelevans (erhvervsaffaldsgebyr) når en statusgene-
rering er kørt. Samtidig er det også muligt på denne underfane at se om 
virksomheden er oprettet som virksomhed eller landbrug i de 2 respektive 
moduler. 

Underfanen Ændring vil vise virksomhedens/P-enhedens historik - dvs. 
logning af alle ændringer af virksomhedens data, foretaget i CVR regis-
teret, som konstateres ved de enkelte opdateringer af CVR data.  

Og på underfanen Note har du mulighed for selv at registrere forskellige 
noter om CVR virksomheden. 

Ingen ændring af data 

Da data i modulet indlæses centralt (når et nyt udtræk af data fra CVR 
registeret modtages), er modulet blokeret for ændring af de viste data på 
følgende måder:  

• Indsæt og Slet knapperne er deaktiveret, så der ikke kan indsættes nye 
eller slettes eksisterende poster  

• Ved forladelse af et felt reetableres data i det, hvorved eventuelle 
rettelser slettes 

• Alle tekstknapper i tilknytning til kodefelter er deaktiveret, når modulet 
befinder sig i normal (registrerings-) tilstand. I søgetilstand kan disse 
knapper dog på almindelig vis anvendes til valg af en kode i 
listboksene. 

Nogle få undtagelser 

Der er dog nogle ganske få undtagelser fra reglen om, at data ikke kan 
ændres i modulet. Det skyldes at vi har tilføjet nogle ekstra felter i 
modulet, som ikke er i CVR registeret. Disse felter er helt hvide - i 
modsætning til de resterende, som er svagt grålige.  

De få felter, hvori data kan tilføjes eller ændres er: 

• Feltet 'Redigeret navn' i hoveddata vinduet 
• Feltet 'Mobil' i hoveddata vinduet 
• Felterne 'Opdateringsstatus', 'UTM zone', 'X-koordinat' og 'Y-koordinat' 
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på fanen Virksomhedsoplysninger 
• Felterne 'Gebyr opkræves', 'Gebyr adresse', 'Gebyr bemærkning', 

'Automatisk oprettelse', 'Tilsynsbemærkning' og 'Kommentar' på under-
fanen Status 

• Alle felter på underfanen Note, hvor der også kan indsættes nye eller 
slettes eksisterende poster 

Husk at gemme datavinduet, når du tilføjer eller ændrer data i disse felter. 

Ingen stamdata faner 

Da modulet CVR ikke - som de fleste andre GeoEnviron moduler - er et 
registreringsmodul, men derimod primært er et modul til visning af impor-
terede oplysninger, er det heller ikke udstyret med vinduer til redigering af 
alle de stamdata, som det benytter (- nogle få af dem kan dog findes, se 
nærmere herunder). Det skyldes at de stamdata kodelister, der ligger bag 
de viste data, fuldt og helt vedligeholdes af CVR registerets administration. 

Og de få felter, som vi fra Geokons side har tilføjet til de importerede 
data (de helt hvide felter), er enten tekstfelter eller rulleliste felter, der ikke 
kræver stamdata administration. 

Igen nogle få undtagelser 

Med hensyn til visning og redigering af data på stamdata faner er der 
dog også nogle få undtagelser, idet det for 3 af kodelisternes vedkom-
mende er muligt at tilføje ekstra definitionsdata til de enkelte koder. Læs 
mere herom i kapitlet ' Definition af statusgrundlaget'.  

Indlæsning af data fra CVR 

Udtræk af data fra CVR registeret bestilles hos Told & Skat. Et sådan 
udtræk kan enten leveres på CD-ROM, som e-mail eller overføres 
elektronisk via en ftp-server.  

Ved import overføres dataudtrækkene til CVR delen af GeoEnviron data-
basen, og CVR modulet kan herefter anvendes til visning af disse data.  

Integration 

Herfra er det nu muligt at finde 
alle de P-enheder (virksomheder 
og landbrug), som ikke er regi-
streret i modulerne Virksomhed og 
Landbrug med CVR-nr. og P-nr. 
Og ved hjælp af en særlig knap - 
en rød 'C-knap' - i CVR modulet, 
er det efterfølgende muligt at 
oprette disse virksomheder/land-
brug i de respektive moduler. 
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Samtidig er det også muligt fra 
CVR modulet at se når en P-enhed 
er registreret som en virksomhed 
eller et landbrug, og via en særlig 
knap - en grøn 'D-knap' - er det 
muligt at springe til registreringen 
af virksomheden/landbruget i de 
respektive moduler. 

CVR-databasen 

CVR-tabellerne i GeoEnviron indeholder samtlige data, der er tilgænge-
lige fra CVR. Hvis en kommune ikke abonnerer på alle data, vil de felter, 
der ikke er tilgængelige i sagens natur være tomme. Herunder vises 
strukturen i databasen.  

På figuren er anført en tabel med GIS-koordinater. Denne facilitet er 
tilføjet, idet KMS kan levere koordinatsatte adresser, både UTM og System 
34 koordinater. 

 
Tabeller i CVR databasen.  

CVR og GIS 

GeoEnviron CVR er forberedt til, at CVR data kan vises som et GIS tema 
sammen med andre af kommunens kortlag.  

Kombinerede søgninger kan foretages efter samme retningslinier, som i 

Virksomhedsform

Størrelseskoder

Branchekoder 

Kommunekoder

Amtskode
r 

Vejkoder 

Postnumr
e 

CVR- og P- 
virksomheder

Ejere (FAD  
oplysninger
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Supplerende 
adresser 

Landekoder 

GIS-koordinater

GeoEnviron CVR Databasen 
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de øvrige GeoEnviron 
moduler.  

Eksempler kunne være 
virksomheder med mere 
end 10 ansatte eller 
virksomheder med mere 
end én branchekode. 

 

Opstart af modulet 

Efter at GeoEnviron basisprogrammet er startet op 
vælges menupunktet 'Andre modulerCVR'. 

 
Modulet CVR vil herefter komme frem på skærmen.  

 
Det ser sådan her ud efter at der er hentet data ind i 
det: 
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Indlæsning af data i modulet 

 
Dette kapitel vil beskrive indlæsning af CVR data i GeoEnviron databasen. 

Om indlæsningen af data 

Når et CVR dataudtræk bestilles hos Told & Skat, skal et 'GeoEnviron01 
udtræk' bestilles, idet det kun er et sådant udtræk, der kan indlæses. 

Når data kommer fra CVR ligger de i to filer: 

1. Juridiske enheder og P-enheder 
2. Ejeroplysninger 

 
Der er udviklet et program til at verificere og indlægge disse datafiler. 

Data fra (1) lægges ind i GeoEnviron i en  CVR-virksomhedstabel, dog 
således at postadresse og postboksadresse placeres i en underordnet 
CVR-adressetabel. 

Data fra (2) lægges ind i en CVR-FAD tabel (tabel over Fuldt Ansvarlige 
Deltagere, dvs. ejere) med reference til virksomhedstabellen. 

Under indlæsningen checkes data på forskellig vis. Eksempelvis checkes at 
anførte branchekoder, vejkoder m.v. findes i GeoEnviron databasen. Hvis 
dette ikke er tilfældet oprettes disse og der gives en meddelelse i en fejllog 
om nyoprettede koder.  

OBS! Hvis der i de importerede data er datofelter, som indeholder 
værdierne ”0” eller ”00000000”, blankes disse uden meddelelse til 
fejllog, idet disse data ikke overholder datoformatet.    

Foruden fejlloggen  genereres en logfil over nytilkomne virksomheder og 
ændrede virksomheder. 

Indlæsning af data fra CVR (Told & Skat) til GeoEnviron/CVR 

Når CVR data skal indlæses gøres det ved at vælge menupunktet 'System 
Adm.Import/Eksport af DataCVR indlæsning'. Herved fremkommer dette 
vindue - men for at åbne det skal du have dba eller dbo rettigheder. 
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Start med at klikke på den 
øverste knap, Indlæs virksom-
hedsdata fra CVR. Nu vises 
dette vindue: 

Find nu mappen, hvor ud-
trækket ligger, marker filen 
der ender med '_udtrk.txt' og 
klik 'Åbn'.  

Herefter importeres data. 
Imens det sker vil du se dette 
lille vindue på skærmen:  

Ved afslutningen af indlæs-
ningen af den første udtræks-
fil får du mulighed for at 
gemme en log-fil med import- 
og opdateringsoplysninger. 
Det bør gøres - men vær 
opmærksom på, at der ikke 
ligger andre filer i den valgte 
mappe med samme navn 
som det foreslåede, der er 
blevet gemt ved tidligere indlæsninger. 

Du er nu tilbage ved det første 
vindue, med de to knapper. 
Klik nu på knappen Indlæs 
ejeroplysninger fra CVR for at 
indlæse den anden udtræksfil.  

Så får du endnu et vindue 
frem, hvori du skal vælge 
indlæsningsfil. Det viser sam-
me mappe som før. Marker 
nu filen der ender med '_fad.txt' og klik 'Åbn'. 

Så importeres data igen - 
med en visning af dette lille 
vindue på skærmen: 

Og indlæsningen afslutter 
ved at vise dette vindue, 
som viser de samme op-
lysninger, som automatisk 
gemmes i en fil med nav-
net 'cvrerror_fad.log' (- en tilsvarende logfil, 'cvrerror_udtrk.log', blev gemt 
ved den første indlæsning). 

Ved afslutningen af denne indlæsning får du også mulighed for at gemme 
en log-fil med import- og opdateringsoplysninger. Også det bør gøres    
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(- men vær igen opmærksom 
på, at der ikke ligger andre 
filer i den valgte mappe med 
samme navn som det fore-
slåede, der er blevet gemt ved 
tidligere indlæsninger). 

Du er nu færdig med impor-
ten og kan klikke på knappen 
Luk, nederst i indlæsnings-
vinduet. 

Læsning af logfiler 

Gå nu ud og kik i den 
mappe, hvor du har 
gemt dine log-filer. 
Hvis det er i den sam-
me mappe udtræks-
filerne var placeret i, 
vil denne mappe nu 
indeholde 6 filer, som 
vist på billedet (- de 2 
fejllog filer vil automatisk altid blive placeret i den mappe, hvor udtræk-
kene hentes): 

'cvrdata_udtrk.log' log-
filen vil her vise en liste 
over tilføjede og opdate-
rede CVR poster plus 
tilføjelser i kodelisterne, 
som CVR registeret an-
vender.  

Og 'cvrdata_fad.log' 
logfilen vil vise en liste 
med tilføjede og opda-
terede ejeroplysninger   
- som dog kun er 
angivelser af CVR-nr. og 
referencer til FAD-
numre. 
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Hvilke data importeres 

Herunder har vi lavet 2 figurer der giver et billede af hvilke CVR data der 
importeres i en kommune. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Det er således vigtigt at være opmærksom 
virksomheder i databasen, som ikke er bosid
derfor ikke særligt interessante for jer.  
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Manuel overførsel af virksomheder og landbrug 

 
I dette kapitel beskriver vi hvordan data for CVR virksomheder kan over-
føres manuelt til modulerne Virksomhed og Landbrug - automatisk opret-
telse af virksomheder/landbrug beskrives i kapitlerne om status generering. 

Søgning efter nye CVR virksomheder 

Start med at lave en søgning i CVR modulet, hvor du søger efter nye 
virksomheder/P-enheder i kommunen: Gå først i søgetilstand, angiv så 
kommunekode i 'Kommune' feltet og >>000011 i P-nr. feltet, begge i hoved-
data vinduet, og vælg dernæst koden 'Ny post indsat' i feltet 'Opdate-
ringsstatus' på fanen 'Virksomhedsoplysninger'. Klik så på Hent-knappen. 

OBS! Du kan også lave søgningen hovedbrancheopdelt ved yderligere 
at tilføje en branchekode i dette felt på fanen 'Virksomhedsoplysninger.    

I oversigtsvinduet har du nu en liste med CVR poster, som du kan gå igen-
nem en for en, og overføre til Virksomheds- og Landbrugsmodulerne, når 
der er behov for det. Brug evt. data på fanen Status som rettesnor for 
hvilke der skal oprettes (- læs mere herom i kapitlet 'Status generering'). 

Tip! Når du har lukket oversigtsvinduet og har fokus i hoveddata 
vinduet kan det anbefales at bruge bladringsknapperne  på 
værktøjslinien til at bladre mellem listen af hovedposter i oversigts-
vinduet! NB Kun de to midterste knapper virker i denne tilstand.   

Overførsel af nye virksomheder og landbrug 

Kun data for produktionsenheder i CVR modulet kan overføres til 
modulerne Virksomhed eller Landbrug - ikke data for de juridiske 
enheder, kendetegnet med P-nummeret: 0000000000.   

Overførslen foretages ved at klikke på den røde -knap ('Opret/Create-
knap'), som vil kunne findes på alle produktionsenheder i CVR modulet, 
som endnu ikke er registreret med et CVR-nr. og P-nr. i et af modulerne 
Virksomhed eller Landbrug. 

 
Når knappen aktiveres åbnes responsvinduet 'Opret ny virksomhed/ 
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landbrug', som du ser herunder: 

 
Øverst i dette vindue kan du se en liste over, hvilke andre virksomheder/ 
landbrug, der allerede er registreret (i modulerne Virksomhed og Land-
brug) med samme CVR-nr.  

I dette vindue skal du nu angive et nyt lokalitets Id (- er automatisk 
generering af lokalitets Id ikke slået til vil dette blot være et åbent tekstfelt). 
Dernæst skal du angive lokalitetstypen - som bestemmer om produktions-
enheden bliver oprettet som en virksomhed eller et landbrug, og endelig 
en hovedtype - altså hvilken type virksomhed/landbrug det drejer sig om. 

Til sidst klikker du på en af knapperne 'Opret virksomhed/landbrug' eller 
'Opret og vis virksomhed/landbrug'. Forskellen er, at hvor den anden 
knap åbner og viser de overførte data i det valgte modul - og hvor du så 
kan tilføje yderligere oplysninger, så opretter den første knap blot posten i 
databasen, men bringer dig tilbage til CVR modulet. 

Når CVR-posten oprettes som en virksomhed/landbrug ændres -knap-
pen i CVR modulets hoveddata vindue samtidig til en -knap, hvormed en 
virksomheds-/landbrugsposten kan kaldes i de respektive moduler.   

Standard valg af modul og virksomhedstype 

Til oprettelsesvinduet, der kaldes via -knappen i CVR modulets hoved-
data vindue når en virksomhed eller et landbrug ønskes oprettet på basis 
af oplysningerne fra CVR, er det muligt at definere et standard valg af 
modul og virksomhedstype. Herefter er det kun nødvendigt at angive et 
Lokalitets Id for at oprette en ny virksomhed.  



     GeoEnviron 5.6 Overførsel af nye virksomheder og landbrug 

Ver. 5.6, 1. udgave, september 2005  - 19 -    

Med denne facilitet kan der hurtigt oprettes en række nye virksomheder 
eller landbrug fra CVR modulet, som der så senere kan kobles nogle flere 
oplysninger på i de respektive moduler, samtidig med at en mere rigtig 
virksomhedstype angives. 

Faciliteten 'Standard valg af modul og virksomheds-
type' slås til ved at tilføje disse 2 linier under rubrikken 
[CVR] i 'geoenvir.ini'-filen, GeoEnvirons opstartsfil. Den 
første linie definerer standard lokalitetstype (og der-
med modulvalg), og den anden linie definerer standard virksomhedstype. 
Hvis disse linier omvendt mangler i 'geoenvir.ini'-filen, vil faciliteten været 
slået fra. 

Dataoverførslen 

De data der overføres er, som det fremgår af billedet af modulet 
Virksomhed herunder: 

• De 3 oplysninger, som du angav ved overførslen, altså: Lokalitets Id, 
Lokalitetstype og Hovedtype 

• Redigeret navn, vejkode, husnr. og bogstav, adresse, postnr., CVR-nr. 
og P-nr., branchekode samt telefonnr. og faxnr.  

 
Men for alle datas vedkommende er forudsætningen for overførslen 
naturligvis at de pågældende data er registreret på CVR posten (hvilket de 
ikke er for tlf. og faxnr.'s vedkommende på den overførte CVR post vist på 
billedet herunder). 

 

 
 

[CVR] 
site_type=VIRK 
main_type=W03 
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Modulets datavinduer og felter 

 

Hoveddata vinduets felter 

Hoveddata vinduet rummer grunddata for de enkelte juridiske enheder og 
produktionsenheder. Udover CVR-nummer og P-nummer er det primært 
adresse- og kontaktoplysninger, som du finder her.  

 
Datavinduets felter 

CVR-Nr.:  Virksomhedens CVR nummer (på 8 cifre).  

 Når det viste CVR-nr. er registreret på en virksomhed eller et 
landbrug, vil dette vises med en -knap/visningsknap til venstre 
for feltet. Men vær opmærksom på, at her checkes ikke om P-
nummeret matcher. Med denne knap kan du springe til registre-
ringen af virksomheden/landbruget i de respektive moduler. 

 Når det viste CVR-nr. er registreret på mere end en virksomhed/  
et landbrug, vil dette vises med en -knap/dbl. visningsknap til 
venstre for feltet. Vær også opmærksom på, at der her er tale om 
CVR-Nr. match - der checkes ikke om P-numrene. Ved hjælp af 
denne knap kan du springe til en oversigt over virksomhederne/ 
landbrugene med det pågældende CVR-Nr. i modulet Lokalitets-
oversigt. Herfra kan du efterfølgende springe til registreringen af 
de enkelte virksomheder/landbrug i de respektive moduler. 

P-Nr.:  Nummer for den valgte produktionsenhed (på 10 cifre). Når en 
juridisk enhed er valgt er dette nummer altid '0000000000'.  

 Når den viste kombination af CVR-nr. og P-nr. ikke er registreret 
på en virksomhed eller et landbrug i de respektive moduler, vil 
dette vises med en -knap/create-knap til venstre for  P-Nr. feltet 
(- læs mere herom i kapitlet 'Overførsel af nye virksomheder og 
landbrug'). 

 Når den viste kombination af CVR-nr. og P-nr. er registreret på 
en virksomhed eller et landbrug, vil dette derimod vises med en 

-knap/visningsknap til venstre for P-Nr. feltet. Ved hjælp af 
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denne knap kan du springe til registreringen af virksomheden/ 
landbruget i de respektive moduler. 

Afdeling:  Hovedafdelingsmarkering. Kan enten være '0' for 'Ikke hoved-
afdeling' eller '1' for 'Hovedafdeling'. 

Ajourdato, CVR/P:  Ajourført dato for CVR og produktionsnummer. 

Uredigeret navn: Uredigeret navn (på max 300 tegn). 

Ajourdato, navn:  Ajourført dato for uredigeret navn. 

Navn1/2/3: Første 40, næste 40 og sidste 40 tegn af uredigeret navn. 

Redigeret navn:  Ved oprettelse af CVR-posten kopieres dette navn fra 
'Navn 1' feltet. Navnet her i dette felt kan efterfølgende redigeres 
og gemmes, da disse data ikke overskrives ved CVR opdateringer. 

C/o-navn: C/o-navn (på max 40 tegn). 

Vejkode:  Vejkode for officiel adresse. Ved søgning vælges fra listboks. 

Tip! I søgetilstand er der tilføjet Intelligent kodehåndtering til dette felt.  

OBS! Dette er således en undtagelse fra den generelle regel at  
Intelligent kodehåndtering ikke kan anvendes i søgetilstand.  

Når du er gået i søgetilstand kan du anvende denne facilitet ved at 
angive nogle af begyndelsesbogstaverne på et vejnavn i vejkode feltet. 
Ved tryk på tab-tasten på tastaturet vil der vises en listboks, der kun 
viser de vejnavne, der matcher de angivne begyndelsesbogstaver.  

En angivelse af eng i feltet 
kan således give et listboks 
indhold som dette (afhæn-
gig af hvilke vejkode poster 
der er i databasen): 

 
 
Husnr./Bogstav fra - til:  Husnr. og bogstav for officiel adresse. Evt. både 

fra og til angivelse. 

Etage/Side: Evt. etage og side for officiel adresse. 

Postnr.:  Postnr. for officiel adresse. Ved søgning vælges fra listboks. 

By:  Bynavn for officiel adresse (på max. 25 tegn). 

Adr. fritekst:  Evt. den officielle adresse i fritekst (på max. 238 tegn). 
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Ajourdato: Ajourført dato for officiel adresse. 

Telefon:  Virksomhedens telefonnummer (på max. 8 tegn). 

Fax:  Virksomhedens telefax nummer  (på max. 8 tegn). 

Mobil:  Virksomhedens mobilnr., max 15 tegn. Data i dette felt importeres 
eller opdateres ikke fra CVR, men data kan indtastes og gemmes. 

Cpr-valid:  Angiver (med Ja eller Nej) om adressen/vejkoden er valideret i 
forhold til CPR's vejregister. 

E-mail:  Virksomhedens e-mail adresse  (på max. 250 tegn). 

Kommune:  Kommunen, virksomheden er beliggende i. Ved søgning 
vælges fra listboks. 

Amt:  Amtet, virksomheden er beliggende i. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Land:  Landet, virksomheden er beliggende i. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Startdato for CVR/P-nr.:  Startdatoen for CVR/P-nummeret. 

Ophørsdato CVR/P-nr.:  Ophørsdatoen for CVR/P-nummeret. 

Fanebladet Virksomhedsoplysninger 

Fanen 'Virksomhedsoplysninger' indeholder forskellige oplysninger om 
virksomheden. Herudover indeholder fanen også feltet 'Opdaterings-
status', hvori det er muligt at se om en opdatering af CVR oplysningerne 
er overført enten til modulet Virksomhed eller til modulet Landbrug (- se 
kapitlet 'Overførsel af nye virksomheder…').  

Samtidig finder du nederst på denne fane nogle felter, hvori det er muligt 
at angive X- og Y koordinater for et bestemt koordinatsystem. Disse felter 
er ikke en del af CVR registeret, men felter som vi har tilføjet for at gøre 
det muligt at vise de enkelte CVR poster i forbindelse med forskellige GIS 
løsninger. 
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Fanebladets felter 

Branchekode:  Virksomhedens hovedbranche. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Ajourdato:  Dato for ajourføring af denne branche angivelse. 

Bi-branche1:  Virksomhedens første bi-branche. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Ajourdato:  Dato for ajourføring af denne branche angivelse. 

Bi-branche2:  Virksomhedens anden bi-branche. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Ajourdato:  Dato for ajourføring af denne branche angivelse. 

Bi-branche3:  Virksomhedens tredje bi-branche. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Ajourdato:  Dato for ajourføring af denne branche angivelse. 

Virksomhedsform:  Virksomhedsform (/virksomhedens selskabsform). Ved 
søgning vælges fra listboks. 

Størrelseskode:  Virksomhedens størrelse angivet med forskellige kate-
gorier. Ved søgning vælges fra listboks. 

Antal ansatte:  Antal ansatte i virksomheden. 

Ajourdato:  Dato for ajourføring af antal ansatte. 

Arbejdsgiverstatus:  Viser med 'Ja' eller 'Nej' om virksomheden har 
arbejdsgiverstatus. 

Ajourdato, arbejdsgiver:  Dato for ajourføring af arbejdsgiverstatus. 

Importør:  Angivelse af om virksomheden er importør. Opdateres endnu 
ikke fra CVR. 

Eksportør:  Angivelse af om virksomheden er eksportør. Opdateres endnu 
ikke fra CVR. 

Ajourdato, Importør/Eksportør:  Dato for ajourføring af data om impor-
tør/eksportør. Opdateres endnu ikke fra CVR. 

Kommunalt fællesselskab:  Viser med 'Ja' eller 'Nej' om virksomheden er 
et kommunalt fællesselskab. 

Reklamebeskyttelse:  Angivelse af om virksomheden (i forbindelse med 
kommercielt brug af registeret) frabeder sig reklamehenvendelser. 

Hjælpeenhed:  Viser med 'Ja' eller 'Nej' om virksomheden er en hjælpe-
enhed. 
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Dataleverandør:  Angivelse af dataleverandør til registeret, f.eks. 'T&S' for 
Told og Skat, 'E&S' for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Ajourdato:  Dato for ajourføring af dataleverandør. 

Opdateringsstatus:  Viser status for overførsel af data fra CVR modulet til 
modulerne Virksomhed eller Landbrug. Feltet kan indeholde 
angivelserne  BBeehhaannddlleett//SSeett,  NNyy  ppoosstt  iinnddssaatt,  PPoosstt  æænnddrreett  og 
EEnnhheedd  aaffggååeett. Sidstnævnte betyder at virksomheden enten er 
lukket eller flyttet, hvilket specificeres nærmere på underfanen 
'Ændring'. I forbindelse med indlæsning af CVR data vil der 
automatisk angives data i dette felt på poster hvor en af de 3 
sidste hændelser indtræffer. Herefter er det muligt at fremsøge de 
nye, ændrede eller afgåede poster med søgninger i feltet, hvor-
efter disse poster kan gennemgås enkeltvis. Når en post er vur-
deret/behandlet ændres angivelsen i feltet til BBeehhaannddlleett//SSeett. Se 
også kapitlet 'Overførsel af nye virksomheder og landbrug'. 

UTM zone:  Kan endnu ikke anvendes til GIS. Angiv UTM zone med max. 
3 tegn - f.eks. 'U32'. Data i dette felt importeres eller opdateres 
ikke fra CVR, men data kan indtastes og gemmes. 

X-koordinat:  Kan endnu ikke anvendes til GIS. Angiv virksomhedens X-
koordinat for det koordinatsystem, som er angivet i feltet 'UTM 
zone'. Data i dette felt importeres eller opdateres ikke fra CVR, 
men data kan indtastes og gemmes. 

Y-koordinat:  Kan endnu ikke anvendes til GIS. Angiv virksomhedens Y-
koordinat for det koordinatsystem, som er angivet i feltet 'UTM 
zone'. Data i dette felt importeres eller opdateres ikke fra CVR, 
men data kan indtastes og gemmes. 

Registreret som virksomhed/Landbrug:  Ligesom - eller -knappen til 
venstre for P-Nr. feltet i hoveddata vinduet viser dette felt om 
CVR-posten er oprettet som virksomhed eller landbrug (- CVR- og 
P-nr. kombinationen checkes dynamisk i de 2 moduler). Feltet er 
tilføjet for at gøre det muligt at søge efter oprettede/overførte 
eller ikke overførte CVR-poster. I sidstnævnte tilfælde klikkes 2 
gange i feltet i søgetilstand, og søgningen kombineres evt. med 
angivelsen >>000011 i P-Nr. feltet i hoveddata vinduet, så CVR-
poster for juridiske enheder ikke kommer med i søgeresultatet. 
Dette felts data er dynamisk, idet en afhakning bestemmes af om 
der en hovedpost med den pågældende 

Fanebladet Ejeroplysninger 

Fanen 'Ejeroplysninger' vil indeholde oplysninger om virksomhedens ejer - 
når denne enten er en privatperson eller en anden virksomhed. Men når 
virksomhedens ejerskab er delt, som det er tilfældet ved aktieselskaber, 
anpartsselskaber, andelsselskaber, etc., vil fanen være tom.  
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Fanebladets felter 

CVR-, CPR-nummer, ejer:  CVR-nr. på  virksomhedens ejer, når denne 
er en virksomhed, eller CPR-nr. når ejeren er en privatperson. 

Ejernavn:  Ejerens navn - dvs. Fuldt Ansvarlig Deltager (FAD). 

Ejertype:  Ejertype (FAD type). Her er der mulighederne: 1/ Ejer med CPR-
nr., 2/ Ejer med CVR-nr. og 3/ Ejer uden CPR-nr. og CVR-nr. 

FAD nummer:  Ejernummer (FAD nr.). 

Ejerhemmelighed:  Angiver om ejernavnet er hemmeligt. Her er der 
mulighederne: 0/ Ejernavn er ikke hemmeligt og 1/ Ejernavn er 
hemmeligt. 

Startdato:  Startdato for ejer (FAD). 

Ophørsdato:  Ophørsdato for ejer (FAD). 

Ajourdato ejer:  Ajourført dato for ejer (FAD) oplysningen. 

Ajourdato FAD/JUR:  Ajourført dato for FAD/JUR relationen. 

Opdateringsstatus:  Anvendes pt. ikke! 

Fanebladet Finansielle oplysninger 

Fanen 'Finansielle oplysninger' kan indeholde finansielle oplysninger om 
virksomheden - f.eks. oplysninger om tvangsakkord og konkurs.  

 
Fanebladets felter 

Kreditoplysning:  Markering for gældssanering, tvangsakkord og 
konkurs. Mulighederne er: 1/ Tvangsakkord og 3/ Konkurs. 
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Ajourdato kreditoplysning:  Ajourført dato for kreditoplysningen. 

Kreditstatus:  Kode for kreditstatus. Ledeteksten til koden kan findes i det 
næste felt 'Kredittilstand'. 

Ajourdato kreditstatus:  Ajourført dato for kreditstatus. 

Kredittilstand:  Ledetekst til koden i feltet 'Kreditstatus' ovenfor. Mulig-
hederne i disse to felter er: 1/ Dekret, 2/ Ophævelse af dekret, 
3/ Regnskab og boa…, 5/ Indkaldelse til… 6/ Stiftesamling og 
9/ Stadfæstelse. 

Ajourdato kredittilstand:  Ajourført dato for kredittilstanden. 

Fanebladet P-numre for Jur. enhed 

Fanen 'P-numre for Jur. enhed' vil vise en liste over alle de P-numre der er 
knyttet til den juridiske enhed, dvs. til det pågældende CVR-nr. - eller sagt 
på en anden måde: Her på denne fane får du en liste over virksomhedens 
produktionsenheder.  

 
Desuden vises den juridiske enhed også som en post (- den repræsenterer 
oprettelsen af virksomheden i CVR registeret med tildeling af et CVR-
nummer; den juridiske enhed har altid P-nummeret: 0000000000).  

Når du klikker på en af  -knapperne/visningsknapperne, der ses yderst 
til højre på hver række (eller trykker på funktionstasten F9 for den 
markerede række) springer du til data for det valgte P-nr eller den 
juridiske enhed. Alle data i modulet erstattes hermed med data for den 
valgte post, men hvis du ikke umiddelbart lægger mærke til det, er det 
fordi indholdet her på denne fane fortsat vil være det samme. Fanen viser 
nemlig det samme for alle poster med det samme CVR-nr. 

De enkelte poster på fanen er repræsenteret med følgende data: CVR-nr., 
P-nr., Navn1, Vejkode og vejnavn samt postnr. og postdistrikt. 

Fanebladet Supplerende adresser 
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Fanen 'Supplerende adresser' vil indeholde oplysninger om virksomhedens 
postadresse, når denne er forskellig fra adressen vist i hoveddata vinduet. 
Når virksomheden anvender en postboksadresse vil du altså også finde 
den registreret her.  

Fanebladets felter 

Adressetype:  Angivelse af om adressen enten er postadresse eller en 
postboksadresse. 

Ajourdato:  Ajourført dato for alternativ adresse. 

Vejkode:  Vejkode for alternativ adresse. Ved søgning vælges fra listboks. 

Husnr./Bogstav fra - til:  Husnr. og bogstav for alternativ adresse. Evt. 
både fra og til angivelse. 

Etage/Side: Evt. etage og side for alternativ adresse. 

Postnr.:  Postnr. for alternativ adresse. Ved søgning vælges fra listboks. 

Bynavn:  Bynavn for alternativ adresse (på max. 25 tegn). 

Postboks:  Postboksnr. for alternativ adresse. 

Cpr-valid:  Angiver (med Ja eller Nej) om adressen/vejkoden er valideret i 
forhold til CPR's vejregister. 

Adressetekst:  Evt. den alternative adresse i fritekst. 

Kommune:  Kommunenr. for alternativ adresse. Ved søgning vælges fra 
listboks. 

Amt:  Amtsnr. for alternativ adresse. Ved søgning vælges fra listboks. 

Land:  Landekode for alternativ adresse. Ved søgning vælges fra listboks. 

Fanebladet Opdatering 

Under fanen 'Opdatering' kan du finde tre underfaner der vedrører 
opdatering af data i modulet. De tre underfaner hedder SSttaattuuss, ÆÆnnddrriinngg 
og NNoottee. Lad os starte med at kikke på den første af disse faner, 
underfanen SSttaattuuss. 

Underfanen Status 

På denne underfane kan du se CVR-postens status i forhold til opdatering. 
Herudover kan du se og evt. ændre postens aktuelle status, dels i forhold 
til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr, og dels i forhold til den auto-
matiske overførsel/oprettelse som virksomheds- eller landbrugspost.    

OBS! På denne fane vil du kun se data når CVR-posten omhandler en 
produktionsenhed, altså ikke når CVR-posten er en juridisk enhed. 
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Definitioner for genereringen af data i de 3 gråtonede relevans/status 
felter defineres på stamdata fanerne og i ini-filen - se beskrivelsen i de to 
senere kapitler om status grundlag og generering.  

 
Fanebladets felter 

Status efter opdatering pr.:  Her vises udtræksdatoen for det sidst impor-
terede dataudtræk fra CVR Registeret. Denne dato vil således 
være den samme på alle databasens CVR-poster. 

P-nr. sidst opdateret pr.:  Viser udtræksdato for det dataudtræk fra CVR 
Registeret, hvor seneste ændring på CVR-posten forekommer. 

Gebyr relevans:  Viser den automatisk genererede status for om der vil 
blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr for CVR-posten. Denne 
angivelse anvendes ved udtræk når det næstkommende felt er 
sat til standard angivelsen IIfføøllggee  rreelleevvaannss. Feltet vil altid inde-
holde en af angivelserne RReelleevvaanntt, IIkkkkee  rreelleevvaanntt eller LLuukkkkeett  //  
ffllyytttteett, som kan vælges via rulleliste i søgetilstand.  

Gebyr opkræves:  I dette rulleliste felt er der mulighed for at efterjustere 
den automatisk genererede status for opkrævning af affaldsgebyr 
på CVR-posten. Med standard angivelsen IIfføøllggee  rreelleevvaannss afgøres 
opkrævningsstatus af data i det foregående felt, mens valg af 
AAllttiidd eller AAllddrriigg overskriver denne auto-status. 

Gebyr adresse:  I dette rulleliste felt angives opkrævningsadressen for 
affaldsgebyr. Som standard vælges altid produktionsstedets 
adresse, men i nogle tilfælde kan det være relevant at anvende 
adressen for den Juridiske enhed i stedet. 

Gebyr bemærkning:  Her kan angives en intern bemærkning om gebyr-
opkrævningen. 

Tilsynsrelevans:  Viser den automatisk genererede status for om CVR-
posten er tilsynsrelevant og skal oprettes som virksomhed eller 
landbrug. Denne angivelse anvendes ved automatisk oprettelse 
når det næstkommende felt er sat til standard angivelsen OOpprreett--
tteess  iifføøllggee  rreelleevvaannss. Feltet vil altid indeholde en af angivelserne 
RReelleevvaanntt, IIkkkkee  rreelleevvaanntt eller LLuukkkkeett  //  ffllyytttteett, som kan vælges via 
rulleliste i søgetilstand. 
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Automatisk oprettelse:  I dette rulleliste felt er der mulighed for at efter-
justere den automatisk genererede status for CVR-postens tilsyns- 
og oprettelsesrelevans. Med standard angivelsen OOpprreetttteess  iifføøllggee  
rreelleevvaannss afgøres oprettelsesstatus af data i det foregående felt, 
mens valg af OOpprreetttteess  iikkkkee overskriver denne auto-status. Hvis 
tilsynsrelevansen står til IIkkkkee  rreelleevvaanntt og CVR-posten alligevel 
ønskes oprettet som virksomhed/landbrug, må dette gøres med 

-knappen øverst i modulvinduet. 

Tilsynsbemærkning:  Her kan angives en bemærkning om tilsyns- og 
oprettelsesrelevansen. 

Status i virk./landbrug:  Viser CVR virksomhedens status i modulerne 
Virksomhed/Landbrug samt hvor vidt CVR-posten er kommune-
relevant. Feltet vil indeholde en af følgende angivelser, som kan 
vælges via rulleliste i søgetilstand: OOpprreetttteett  ssoomm  vviirrkkssoommhheedd//  
llaannddbbrruugg, CCVVRR--nnrr..  oopprreetttteett  ssoomm  vviirrkkssoommhheedd//llaannddbbrruugg (altså ingen 
match på P-nr.), IIkkkkee  oopprreetttteett  --  kkoommmmuunneerreelleevvaanntt, IIkkkkee  oopprreetttteett  --  
iikkkkee  kkoommmmuunneerreelleevvaanntt eller OOpprreetttteett  ssoomm  vviirrkkssoommhheedd  --  lluukkkkeett. 

Kommentar:  Her kan angives en kommentar til CVR-postens status. 

Underfanen Ændring 

På den næste fane, underfanen 'Ændring', har du mulighed for at se 
hvilke data der er ændret på CVR-posten i forbindelse med de forskellige 
opdateringer, samt hvilke data der tidligere var registreret. OBS! I ver. 5.5 
har vi tilføjet en række rutiner til generering af disse ændringsoplysninger 
ved opdateringen af CVR data fra CVR Registeret. Fanen vil derfor kun 
vise ændringer på data, importeret efter installation af ver. 5.5. 

Fanebladets felter 

CVR dato:  Her vises datoen for det dataudtræk, der indeholder den viste 
ændring (denne dato fremgår også delvis af navnet på 
importfilen). I søgetilstand kan der søges med datoen for et 
specifikt dataudtræk i dette felt. 

Emne:  Viser hvilke data der er ændret på CVR-posten. Feltet vil indeholde 
en af følgende angivelser, som kan vælges via rulleliste i søgetil-
stand: NNaavvnn, AAddrreessssee, VViirrkkssoommhheedd (Virksomhedsform), BBrraanncchhee 
(både hoved- og bibranche ændringer), LLuukkkkeett, SSttøørrrreellssee, KKoomm--
mmuunnee, PPoossttnnuummmmeerr eller OOpprreetttteellssee (af nyt produktionssted). 
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Gammelt indhold:  Og her vises de historiske data der blev ændret. I 
søgetilstand er der mulighed for at lave standard jokertegns-
søgning i dette tekstfelt. 

Ajour dato:  Viser datoen for ændringen i CVR Registeret.  

Underfanen Note 

På den sidste fane, underfanen 'Note', har du mulighed for selv at indtaste 
forskellige noter i tilknytning til den pågældende CVR-post. Ekstra note-
poster tilføjes med Indsæt-knappen. 

Fanebladets felter 

Dato:  Angiv datoen for din note i dette felt. 

Nr./Titel:  Vælg via listboks en notetitel for din note (- de enkelte notetitler 
kan kun anvendes en gang på samme dato). Nye notetitler kan 
oprettes under menupunktet 'Stamdata/Fælles stamdata/Diverse' 
samt fanen 'Typer & koder/Notetitler'. 

Note: Indtast din notetekst i dette felt. Feltet kan indeholde ubegrænset 
tekstmængde. 
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Definition af statusgrundlaget 

 
Før en statusgenerering kan foretages og vises på underfanen Status, skal 
grundlaget herfor defineres. I dette kapitel viser vi dig hvordan. 

Funktionalitet til håndtering af store datamængder 

I CVR modulet har vi indbygget funktionalitet, som kan lette håndteringen 
af de store datamængder samt den jævnlige opdatering af data, som 
foretages med modulet. Udbygningen dækker to områder:  

• Dels funktionalitet til udvælgelse af CVR virksomheder, der skal over-
føres til modulerne Virksomhed og Landbrug. På basis heraf kan over-
førsler så enten foretages manuelt og enkeltvis fra CVR modulet, eller 
automatisk via det nye tillægsmodul Auto-oprettelse af virksomheder.  

• Og dels funktionalitet til udvælgelse af CVR virksomheder, der skal 
opkræves erhvervsaffaldsgebyr, og hvor udtrækket senere vil kunne 
foretages automatisk med tillægsmodulet KMD Debitor - Affaldsgebyr. 

    

NB! Begge tillægsmoduler leveres som ekstra tilkøb til CVR modulet.  

Lad os starte med at se på hvad der definerer og styrer denne 
funktionalitet. 

Stamdata definitioner og ini-fil tilføjelser 

I stamdata vinduet for 'Virksomhed' finder du 3 stamdata faner, der 
vedrører statusgenereringen i modulet - fanerne 'CVR størrelseskode', 'CVR 
virksomhedsform' og fanen 'Branchekoder'. 

Men funktionaliteten kræver imidlertid også en tilføjelse i ini-filen, 
GeoEnvirons opstartsfil, så den vil vi starte med at kikke på. Så går vi til 
stamdata fanerne bagefter. 

Tilføjelse i ini-filen 

Under rubrikken [CVR] i ini-filen (som i forvejen skal indeholde to linier for 
standardvalg ved oprettelse) skal der tilføjes denne nye definition: 

• En regionsdefinition (angivet med et eller flere 
kommunenumre adskilt med mellemrum), som 
anvendes ved vurderingen af kommunerelevans 
på de nye faner Status og Ændring. 

Alle kunder der skal anvende tillægsmodulerne Auto-
oprettelse af virksomheder og KMD Debitor - 
Affaldsgebyr skal herudover foretage visse opsætnin-
ger, som de vil blive vejledt i individuelt. 

Eksempel på 
ini-fil definition: 
 

[CVR] 
site_type=VIRK 
main_type=W03 
region=175 
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Stamdata fanen 'CVR størrelseskode' 

Ud over at tilføje visning af denne kodeliste, som jo kommer fra CVR 
Registeret, har vi også tilføjet en ekstra kolonne til tabellen - kolonnen 
'Relevanskode'. I denne kolonne er der mulighed for at definere hvordan 
de enkelte størrelseskoder skal behandles i forbindelse med generering af 
status for affaldsgebyr og virksomheds/landbrugs oprettelse. 

 

Det der angives i kolonnen 'Relevanskode' på denne stamdata fane vil 
typisk være det samme som står i 'Størrelseskode' kolonnen, og derfor har 
vi allerede lagt disse angivelser ind i forbindelse med opdateringen. Den 
eneste kode som nok bør justeres er kode 'M', hvor relevans koden f.eks 
kan sættes til 'C' - svarende til en virksomhed med 1 medarbejder. 

Stamdata fanen 'CVR virksomhedsform' 

I denne kodeliste, som ligeledes kommer fra CVR Registeret, har vi tilføjet 
2 ekstra kolonner til tabellen - kolonnerne 'Gebyr Rel.' og 'Tilsyn Rel.'. I 
disse kolonner er der mulighed for at definere hvordan de enkelte 
virksomhedskoder skal behandles henholdsvis i forbindelse med gene-
rering af status for affaldsgebyr og for virksomheds/landbrugs oprettelse. 
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Da det er vores erfaring at vores kunder anlægger en vidt forskellig 
vurdering af de forskellige virksomhedsformer må du på denne stamdata 
fane selv tilføje angivelserne i kolonnerne 'Gebyr Rel.' og 'Tilsyn Rel.'. Du 
bruger følgende vurderingsangivelser: 

A (el. ingen angivelse) Angiver at alle virksomheder med denne kode er gebyr-   
eller tilsynsrelevante 

X Angiver omvendt at alle virksomheder med denne kode 
aldrig er gebyr eller tilsynsrelevante 

C Angiver en vis moderation, idet gebyr- eller tilsynsrelevans 
bliver afhængig af virksomhedernes størrelse, så virksom-
heder uden ansatte udelukkes 

 
Stamdata fanen 'Branchekoder' 

De samme 2 kolonner - kolonnerne 'Gebyr Rel.' og 'Tilsyn Rel.' - har vi 
tilføjet i kodelisten for Branchekoder, så der også er mulighed for at 
definere hvordan de enkelte brancher skal behandles i forbindelse med 
genereringen af status for affaldsgebyr og for virksomheds/landbrugs 
oprettelse. 

Vurderingen af de forskellige brancher er også forskellig fra kunde til 
kunde, så her må du også selv tilføje angivelserne i kolonnerne 'Gebyr 
Rel.' og 'Tilsyn Rel.'. Og her bør der nok lægges en strengere vurdering på 
tilsynsrelevans end på gebyrrelevans. Brug følgende vurderingsangivelser: 

A (el. ingen angivelse) Angiver at alle virksomheder med denne branchekode er 
gebyr eller tilsynsrelevante 

X Angiver omvendt at alle virksomheder med denne 
branchekode aldrig er gebyr eller tilsynsrelevante 

C Angiver en vis moderation, idet gebyr- eller tilsynsrelevans 
bliver afhængig af om virksomheden har nogen ansatte 

E Angiver at gebyr- eller tilsynsrelevans er afhængig af om 
virksomheden har mere end 4 medarbejdere ansat 

F Angiver at gebyr- eller tilsynsrelevans er afhængig af om 
virksomheden har mere end 9 medarbejdere ansat 
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Imidlertid kan alle andre angivelser fra CC til LL også anvendes her, idet 
angivelserne svarer til CVR størrelseskoderne. Angivelsen af en størrelses-
kode definerer således hvilken størrelse en branchetype skal have for at 
være gebyr eller tilsynsrelevant. F.eks. vil CC angivelsen være relevant for 
branche 923120 'Selvstændigt udøvende kunstnere', der er enkeltmands-
virksomheder uden ansatte. 

Stamdata definitionernes samspil 

Når der genereres tilsyns- og gebyrrelevans på de enkelte CVR virksom-
heders P-enheder, sker det ved at der foretages to check for hver rele-
vanstype, som begge skal falde positivt ud for at P-enheden bedømmes 
som tilsyns- eller gebyrrelevant. Der spørges om følgende: 

• Er relevans vurderingen på P-enhedens størrelseskode større eller lig 
med tilsyns- eller gebyrrelevans vurderingen på P-enhedens virksom-
hedsform. 

• Og er relevans vurderingen på P-enhedens størrelseskode større eller 
lig med tilsyns- eller gebyrrelevans vurderingen på P-enhedens 
branchekoder (såvel hoved- som bibrancher). 

   
Da vi er opmærksomme på, at det er en stor opgave at gå stamdata 
tabellerne igennem og lave relevansvurdering på såvel virksomheds-
former som branchekoder, har vi lavet systemet sådan at du kan tage det 
lidt ad gangen, og alligevel få glæde af den genererede relevansstatus. Til 
at begynde med kan du således nøjes med at lave relevansvurdering på 
alle virksomhedsformerne, og herefter køre statusgenereringen. Og når 
du så gennemgår de forskellige CVR-poster kan du samtidig tilføje mode-
rationer på de forskellige branchekoder, hvor der er behov for det. 
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Status generering og automatisk oprettelse 

 
I dette kapitel beskriver vi hvordan selve status genereringen foretages. 
Herudover dækker beskrivelsen også hvordan virksomheder/landbrug 
oprettes automatisk når tillægsmodulet Auto-oprettelse af virksomheder 
er tilkøbt. 

Vinduet for status generering og automatisk oprettelse 

Når du kalder vinduet for IInnddllææssnniinngg  aaff  
CCVVRR--ddaattaa via menupunktet 'System Ad./ 
Import - Eksport af Data/CVR indlæsning' 
vil du se at dette vindue enten inde-
holder 3 eller 4 knapper - alt afhængig 
af om du har købt tillægsmodulet Auto-
oprettelse af virksomheder. OBS! Du 
skal have dba eller dbo rettigheder for at 
kunne åbne dette vindue. 

De første to knapper har vi dog allerede beskrevet anvendelsen af i 
kapitlet 'Indlæsning af data i modulet', så her vil vi primært beskæftige os 
med den 3. og 4. knap. 

Med den 3. knap OOppddaatteerr  SSttaattuuss--ffaanneenn foretages en generering af 
relevans- og oprettelsesstatus i de tre felter 'Gebyr relevans', 'Tilsynsrele-
vans' og 'Status i virk./landbrug' på den nye Status fane i CVR modulet 
(data i alle øvrige felter på denne fane vil ikke påvirkes af genereringen). 

Du skal køre denne opdatering hver gang du har lavet ændringer i 
relevansvurderingen på en af de tre stamdata faner, når du vel at mærke 
ønsker at se resultatet af disse ændringer på CVR-posternes status visning. 

I forbindelse med genereringen vil du få 3 
meddelelser. Først en oplysning om på 
hvor mange produktionssteder en ny post 
er blevet oprettet på statusfanen, herefter 

en specificeret meddelelse 
dels om antallet af opdate-

rede produktionssteder, og dels om disse 
produktionssteders fordeling på forskellige statustyper.  
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Til sidst vil du få at vide om 
genereringen forløb uden problemer 
samt få mulighed for at gemme en 
log-fil med en status rapport over 
genereringen. 

Med den 4. knap OOpprreett  vviirrkkssoomm--
hheeddeerr  ffrraa  CCVVRR, som kun vil være der 
når tillægsmodulet Auto-oprettelse 
af virksomheder er tilkøbt, kan der foretages en automatisk oprettelse af 
virksomheder i modulet Virksomhed (eller af landbrug i modulet Land-
brug). Herved oprettes alle P-enheder med angivelsen 'Relevant' i 'Tilsyns-
relevans' feltet på fanen Status - når angivelsen i feltet 'Automatisk 
oprettelse' på samme fane samtidig er 'Oprettes ifølge relevans'.  

Før der oprettes nogle virksomheder star-
tes der imidlertid med en regenerering af 
relevans- og oprettelsesstatus på Status 
fanen. I denne forbindelse vil de 2 første 
meddelelser angivet ovenfor vises på 
skærmen. Herefter vil du få oplyst 
hvor mange P-enheder der er ud-
valgt til oprettelse, samt hvilke Id- 
og sekvensnr. intervaller der vil 
blive benyttet ved denne oprettelse.  

Så oprettes virksomhederne først i lokalitets-
tabellen, hvilket vises med dette vindue, og her-
efter i den underordnede virksomhedstabel, som 

vises med endnu et 
vindue. Og så får 
du til sidst at vide 
om kørslen er gen-
nemført uden fejl, 

samt mulighed for at gemme en log-fil med en 
status rapport over oprettelsen (- som vil 
indeholde alle de meddelelser som der 
kom op på skærmen i forbindelse med 
oprettelsen). 

Udvidede kørselsrutiner for de 2 øverste knapper  

I forbindelse med tilføjelsen af status-
genereringen i ver. 5.5 har vi også tilføjet i 
rutinerne der køres ved kald af de 2 øver-
ste knapper i vinduet for IInnddllææssnniinngg  aaff  
CCVVRR--ddaattaa - knapperne IInnddllææss  vviirrkkssoommhheeddssddaattaa  ffrraa  CCVVRR og IInnddllææss  
eejjeerrooppllyyssnniinnggeerr  ffrraa  CCVVRR. Som afslutning på disse indlæsninger foretages 
der nemlig nu også en regenerering af relevans- og oprettelsesstatus på 
Status fanen - svarende til den der kan foretages med den tredje knap, 
OOppddaatteerr  SSttaattuuss--ffaanneenn. 
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Manuel gennemgang af data efter en opdatering 

Når definitioner og status-opdatering er foretaget og du fremover vil se 
nærmere på hvad der er af ændringer, efter at du har foretaget en 
opdatering af CVR data fra CVR Registeret, vil der være 3 oplagte måder 
at gøre det på i CVR modulet: 

aa//    Enten at gå til den nye fane 'Opdatering/Ændring' og her lave 
søgninger på de forskellige ændringsemner - evt. kombineret med 
den sidste udtræksdato. 

bb//    Eller at gå til den nye fane 'Opdatering/Status' og her lave en søgning 
på statustypen 'Relevant' i feltet 'Tilsynsrelevans' - evt. i kombination 
med angivelsen 'Oprettes ifølge relevans' i feltet 'Automatisk oprettelse' 

cc//    Eller at gå til fanen 'Virksomhedsoplysninger' og her lave søgninger på 
de 3 sidste statustyper i feltet 'Opdateringsstatus' - typisk i kombination 
med angivelsen '>001' i 'P-Nr.' feltet øverst i modulets hoveddata 
vindue, så kun CVR-poster for produktionsenheder fremsøges. 

Med disse søgninger vil der fremsøges en række relevante CVR-poster, 
som herefter må vurderes nærmere enkeltvis. Og med  -knappen øverst 
i modulvinduet kan CVR-posten oprettes som virksomhed eller landbrug, 
når dette er relevant. 
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Udtræk af erhvervsaffaldsgebyr 

 
I dette kapitel vil vi beskrive hvordan du foretager et udtræk af erhvervs-
affaldsgebyr data via tillægsmodulet KMD Debitor - Affaldsgebyr. 

Tillægsmodulet KMD Debitor - Affaldsgebyr 

Med tillægsmodulet KMD Debitor - Affaldsgebyr, som leveres som ekstra 
tilkøb til modulet CVR, er det muligt at udtrække grunddata for alle de 
CVR virksomheder (produktionsenheder) som skal opkræves gebyr for 
erhvervsaffald. Disse data bliver gemt i et format som kan indlæses i 
KMD's Debitor-system, som kan udskrive giro-opkrævninger. Udtrækket 
følger KMD’s Snitfalde GE550010Q. 

Grundlaget og udvælgelsen af gebyrpligtige virksomheder foretages dels 
via gebyrrelevans definitioner på de 3 stamdata faner (- læs nærmere 
herom i kapitlet 'Definition af statusgrundlaget') og en efterfølgende status 
generering (- læs mere herom i kapitlet 'Status generering og automatisk 
oprettelse'), og dels via de specifikke definitioner der kan foretages for de 
enkelte virksomheder på underfanen Status (- se beskrivelsen af denne 
fane i kapitlet 'Modulets datavinduer og felter'). 

OBS! Udtrækskriterier og data i udtrækket af erhvervsaffaldsgebyrer 
svarer til dem der er angivet under gennemgangen af CVR rapporten 
'Erhvervsaffaldsgebyr' i det senere kapitel 'Modulets rapporter'.   

Vinduet for udtræk af gebyrpligtige virksomheder 

Udtrækket af grunddata for de gebyrpligtige CVR virksomheder foretages 
i vinduet OOppkkrræævvnniinngg  aaff  eerrhhvveerrvvssaaffffaallddssggeebbyyrr, som åbnes via menupunk-
tet 'System Ad./Import - Eksport af Data/Erhvervsaffaldsgebyr'. Dette vindue 
ser således ud: 

I vinduet bliver felterne År og Kommunenr. automatisk udfyldt, men ind-
holdet i dem kan overskrives. Desuden skal følgende indtastes: 

Leverandør id:  Dette bliver oplyst af KMD. 
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Betalingsart:  Dette aftales med Debitorafdelingen. 

Beløb inkl. mom:  Indtast beløbet, som skal forekomme på girokortet. 

Filnavn:  Angiv, hvor filen skal gemmes og hvad den skal hedde. 

Fælles tekstfløjstekst (Transaktionstype 78):  Her kan skrives fri tekst i 20 
linier med 38 tegn pr. linie. 

NB! CVR-nummeret benyttes som debitornr., men i forhold til tidligere 
bliver gebyropkrævningen i ver. 5.6 nu ikke længere lagt sammen i en 
samlet regning, når der er flere gebyrpligtige virksomheder med 
samme CVR-nr. (men med forskelligt P-nr.) i kommunen. (Dette har vi 
gjort ved at tilpasse 'Transaktionstype 10' således at feltnr. 09 'Sags-
nummer' benyttes ved dublerende CVR-nr.).  

Når der klikkes på ’OK’ genereres udtrækket, som herefter gemmes  i den 
angivne fil. Herefter angives der i vinduet, hvor mange virksomheder der 
blev udvalgt, og i det store hvide felt nederst genereres en rapport med 
oplysninger om alle de udvalgte virksomheder (- denne rapport kan enten 
udskrives ved brug af -ikonet på værktøjslinien, eller gemmes som en 
Excel og/eller Pdf-fil, hvilket gøres ved at højreklikke med musen i det 
store hvide felt og vælge ’Gem som’ i menuen 

Vinduet Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter at et udtræk er foretaget. 

Den dannede txt-fil sendes herefter videre til KMD - jf. aftalen om 
forsendelsesmåde. 
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Udtrækskriterier 

Følgende kriterier gælder for udtrækket af virksomheder fra CVR modulet: 

• Hvis feltet ’P-Nr.’ > 1, og 
• Hvis feltet ’Kommune’ = ’Kommunenr.’ angivet i udtræksvinduet, og 
• Hvis feltet ’Opdateringsstatus’ = ’Behandlet/Set’ eller ’Ny post indsat’ 

eller ’Post ændret’, og 
• Hvis der ikke er angivet en negativkode i koderlisterne: ’Branche-

koder’, ’Virksomhedsform’ eller ’Størrelseskode’. 
 

 
Der udtrækkes gebyrdata for alle de virksomheder (P-enheder) der er 
angivet som gebyrpligtige på fanen Status - dvs. virksomheder genereret 
som relevante i feltet 'Gebyr relevans' (hvor feltet 'Gebyr opkræves' står til 
IIfføøllggee  rreelleevvaannss), eller virksomheder hvorpå der er angivet AAllttiidd i feltet 
'Gebyr opkræves'.  

Betaler navn og adresse afhænger af angivelsen i feltet 'Gebyr adresse' på 
fanen Status, der som standard vil stå til produktionsstedet, men som kan 
ændres til den juridiske enhed (hvilket kan være relevante for bestemte 
typer virksomheder (- pølsevogne, iskiosker, etc.).  

For begge de udtrukne navne og adresser gælder:  

dd//    Navnet hentes fra feltet 'Redigeret navn', når et sådant er registreret i 
feltet (- ved oprettelse af CVR-poster kopieres der imidlertid hertil fra 
'Navn 1' feltet), og når der ikke er, hentes navnet fra 'Navn 1' feltet.  

ee//    Adressen hentes fra feltet 'Redigeret adresse', når en sådan er 
registreret i feltet (- hertil kopieres aldrig automatisk), og når der ikke 
er, hentes adressen fra Vejkode og husnr./bogstav felterne. 

ff//    Postnr. og distrikt hentes altid fra feltet 'Postnr.'. 



     GeoEnviron 5.6 Affaldsgebyr udtræk 

Ver. 5.6, 1. udgave, september 2005  - 41 -    

Den kommune der automatisk vælges som grundlag for udtrækket øverst i 
rapporten, afhænger af den regionsdefinition der er foretaget under 
rubrikken [CVR] i GeoEnvirons ini-fil (- læs evt. mere herom i starten af 
kapitlet 'Definition af statusgrundlaget'). Er der ikke lavet en sådan 
regionsdefinition, kan der ikke genereres gebyrrelevans på Statusfanen og 
udtrækkes data i rapporten. 

Datafelter der benyttes på girokort 

På billedet herunder vises hvilke datafelter fra CVR modulet som 
udtrækkes og benyttes på girokortene. 

 

 

Tekst som kommer ud på girokort: 

Hvad der kommer ud på girokortene kan afhænge af kommunens 
specifikke aftale med KMD med hensyn til transaktionstyper. 

Se angivelserne på billedet af girokortet herunder: 
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1. Fast tekst: Betaling af erhvervsaffaldsgebyr (Transaktionstype 71) 

2. Tekst: Erhvervsaffaldsgebyr 2004 for: CVR-nr., P-nr., navn, adresse og 
postnr. (Transaktionstype 77) 

3. Beløb (Transaktionstype 20) 

4. Betaleradressen angivet med navn, adresse samt postnr. stammende 
fra registrering i GeoEnviron (Transaktionstype 50) 

5. Fritekst samt angivelse af CVR-oplysninger inkl. hovedbranche og    
bi-brancher. (Transaktionstype 78) 

For at få ovenstående oplysninger udskrevet på girokortene, er det vigtigt 
at aftalen med KMD indeholder følgende transaktionstyper: 

Transaktionstype 78

Transaktionstype 71

Transaktionstype 77

Transaktionstype 50

Transaktionstype 20
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10    Debitorforholdsoplysninger 

20    Ratepåligning 

50    Alternativ adresse 

71    Individuel betalingsspecifikationstekst 

77    Individuel opkrævningstekst 

78    Individuel tekstfløjstekst 
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Basisfunktioner på modulets data 

 
I dette kapitel vil vi se på, hvordan GeoEnviron basisfunktioner kan 
anvendes på modulets data.   

Udskrivning 

Du kan bruge udskrivningsfaciliteterne i GeoEnviron til at udskrive 
indholdet i modulets datavinduer.  

Udskriv vindue kan vælges ved hjælp af værktøjslinien og det 
viste ikon, eller med tastaturgenvejen: Ctrl+p.  

Men  du kan også vælge at udskrive ved hjælp af menupunktet:         
’Filer Print…’. 

Ligegyldig hvilken måde du vælger at udskrive på vil effekten imidlertid 
være den samme.  

Når du vælger 'Udskriv' i modulet 
CVR kommer en listboks op på 
skærmen, indeholdende forskellige 
prædefinerede udskrivningsvalg.  

Udskrivningsboksen ser således ud: 

Heri vælger du så mere præcist, 
hvad det er, du godt vil udskrive. 

De muligheder du kan vælge 
omfatter alle indholdet i hoveddata vinduet plus indholdet i et af fane-
bladene. 
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Modulets rapporter 

 
I dette kapitel kan du finde en gennemgang af de rapporter, som er lavet 
specifikt for CVR modulet, og som kan finde under menuoverskriften 
'Rapporter/CVR'. Endnu er der dog kun skabt en rapport her: 

Rapporten Erhvervsaffaldsgebyr 

Denne rapport udtrækker data om alle de virksomheder (P-enheder) der 
er angivet som gebyrpligtige på fanen Status - dvs. virksomheder 
genereret som relevante i feltet 'Gebyr relevans' (hvor feltet 'Gebyr 
opkræves' står til IIfføøllggee  rreelleevvaannss) eller virksomheder hvorpå der er angivet 
AAllttiidd i feltet 'Gebyr opkræves'.  

 
For hver virksomhed viser rapporten data om virksomhedens (P-enhedens) 
CVR- og P-nr., navn og adresse, betalerens navn og adresse, antal ansat-
te, virksomhedsform samt hovedbranche og eventuelle bibrancher. 

 
Betaler navn og adresse afhænger af angivelsen i feltet 'Gebyr adresse' på 
fanen Status, der som standard vil stå til produktionsstedet, men som kan 
ændres til den juridiske enhed (hvilket kan være relevante for bestemte 
typer virksomheder (- pølsevogne, iskiosker, etc.).  

For begge de udtrukne navne og adresser gælder:  

aa//    Navnet hentes fra feltet 'Redigeret navn', når et sådant er registreret i 
feltet (- ved oprettelse af CVR-poster kopieres der imidlertid hertil fra 
'Navn 1' feltet), og når der ikke er, hentes navnet fra 'Navn 1' feltet.  

bb//    Adressen hentes fra feltet 'Redigeret adresse', når en sådan er 
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registreret i feltet (- hertil kopieres aldrig automatisk), og når der ikke 
er, hentes adressen fra Vejkode og husnr./bogstav felterne. 

cc//    Postnr. og distrikt hentes altid fra feltet 'Postnr.'. 

Den kommune der automatisk vælges som grundlag for udtrækket øverst i 
rapporten, afhænger af den regionsdefinition der er foretaget under 
rubrikken [CVR] i GeoEnvirons ini-fil (- læs evt. mere herom i starten af 
kapitlet 'Definition af statusgrundlaget'). Er der ikke lavet en sådan 
regionsdefinition, kan der ikke genereres gebyrrelevans på Statusfanen og 
udtrækkes data i rapporten. 
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Tastaturgenveje 

 
På disse sider giver vi dig en samlet oversigt over de tastaturgenveje, du 
kan benytte i GeoEnviron 5.6. 

Tastaturgenveje i GeoEnviron 

Kommandoknapperne 
 Hent-knappen Alt+h 
 Gem-knappen:  Alt+e 
 Indsæt-knappen:  Alt+i 
 Slet-knappen:  Alt+s 
 Indkreds-knappen:  Alt+k 
 Søg-knappen:  Alt+g 
  Hent i søgetilstand Enter (↵) el. Alt+h 
  Afbryd søgetilstand Esc 
 
Oversigtsvinduet 
 Vis oversigtsvinduet (kun i hoveddata vinduet) Alt+u 
 I oversigtsvinduet: 
  En post ned og op Piletasterne ↓ & ↑ 
  En side (vinduesvisning) ned Page Down 
  En side (vinduesvisning) op Page Up 
  Til første post Ctrl+Home 
  Til sidste post Ctrl+End 
  Sortering (  el. ) på kolonne 1-5  Skift+F1 F5 
  Til poster der starter med (i aktiv kolonne) Bogstav el. tal 
  Tilbage til hoveddata vinduet Mellemrumstasten
  
I alle modulvinduer 
 Genindlæs hovedpost fra databasen Funktionstasten F5 
 
Kodefelter og listbokse 
 Vis listboks for aktivt kodefelt Alt+l 
 I listbokse: 
  En post ned og op Piletasterne ↓ & ↑ 
  En side (vinduesvisning) ned Page Down 
  En side (vinduesvisning) op Page Up 
  Til første post Ctrl+Home 
  Til sidste post Ctrl+End 
  Sortering (  el. ) på kolonne 1-5  Skift+F1 F5 
  Til poster der starter med (i aktiv kolonne) Bogstav el. tal 
  Vælg post Enter (↵)  

Rulleliste kodefelter 
 Når markøren står i feltet: 
  Næste og Forrige valgmulighed Piletasterne  ↓ & ↑ 
  Vælg og hop til næste felt Tab-tasten 
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Navigering i vinduer 
 Til næste datafelt Tab-tasten 
 Til forrige datafelt Skift+Tab 
 Vælg faneblade (evt. x2 ved flere niveauer) Ctrl+f 
 Næste faneblad Piletasten → 
 Forrige faneblad Piletasten ← 
 Skift til næste åbne vindue Ctrl+Tab 
 
Menuvalg 
 Aktiver menuen (et enkelt tryk på) Alt-tasten 
 Efterfølgende: 
  Næste menu eller ind i undermenu Piletasten → 
  Forrige menu eller ud af undermenu Piletasten ← 
  Ned i menu Piletasten ↓ 
  Op i menu Piletasten ↑ 
  Vælg menupunkt Enter (↵) 
  Ud af menu igen (deaktiver) Alt-tasten 
 
Kopiering af tekst eller tal 
 Når tekst eller tal er markeret: 
  Kopier Ctrl+c 
  Klip Ctrl+x 
 Sæt ind (hvor markøren står) Ctrl+v 
 
GeoView Kortvinduet 
 Når ’Vælg’ funktionen er valgt: 
  Indsæt punkt på kortet  i+museklik 
  Flyt punkt på kortet  f+museklik 
  Fjern punkt fra kortet  s+museklik
  Hop til punktets reg. data i modul Ctrl+museklik 
 
Diverse 
 Udskriv (aktivt datavindue m.m.) på printer Ctrl+p 
 Kald kontekst-sensitiv hjælp Funktionstasten F1 
 Luk aktivt vindue Ctrl+F4 
 Afslut programmet Alt+F4 
 
I et tomt programvindue 
 Skift sprog Ctrl+Skift+Alt+l 
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