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Indledning 

 

Udviklingen af GeoEnviron programmet 

Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af 
GeoEnviron Miljødatabase Systemet, er der sket en omfattende forbedring 
af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet 
kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt 
til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer.  

Manualen og dens anvendelse 

Denne manual rummer en gennemgang af GeoEnviron modulet 
Tankanlæg, der anvendes til registrering af olie- og kemikalietanke, 
udskillere og sandfang. 

Manualen er dog endnu kun en beta-udgave af en version 7.4 manual, 
idet beskrivelsen i de enkelte kapitler stadig tager udgangspunkt i version 
6.0 af modulet. Men i forlængelse af en række afsnit og underafsnit under 
overskriften 'Tilføjelser og ændringer i ver. x.x.x' kan du finde en kort 
beskrivelse af de ændringer på området, der er kommet til i senere 
versioner i kronologisk rækkefølge. 

Manualen forudsætter et bredt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet 
og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i 
manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'.  

Så hvis du i forbindelse med brugen af manualen bliver i tvivl om, 
hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du 
navigerer rundt datavinduerne, eller om hvornår du skal gemme data, vil 
vi anbefale at du starter med at tilegne dig denne viden. Tingene er 
beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron' og 'Indtastning af data 
og almindelig brug' i basis manualen. 

Denne manual er tilrettelagt så det kan anvendes som en konkret 
anvisning i brugen af modulet. Manualen kan således både bruges i 
forbindelse med et kursus og i forbindelse med et eventuelt selvstudium, 
forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 7.4 eller 
senere version er til rådighed. Her vil det dog være en fordel at en eller 
flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med 
råd og vejledning. 

OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at 
træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke 
medfører datatab. 

 Geokon, juli 2012 
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Introduktion til modulet Tankanlæg 

 
I dette kapitel får du en introduktion til modulet Tankanlæg og en præsen-
tation af modulets datastruktur. 

Modulets historie og anvendelsesområde 

I februar 2004 lanceredes en ny, omarbejdet udgave af modulet Olie- og 
kemikalietanke, der samtidig blev omdøbt til modulet Tankanlæg. 

Modulet er udviklet i henhold til Olietankbekendtgørelsen. 

Modulet vil - på linie med de øvrige GeoEnviron moduler - løbende blive 
justeret, idet videreudvikling af modulet vil ske i nært samarbejde med 
dets brugere.  

Opstart af modulet 

Når GeoEnviron basisprogrammet er startet op, åbnes modulet 
Tankanlæg ved at vælge menupunktet LokalitetsmodulerTankanlæg i 
GeoEnvirons menulinie eller i GeoEnviron Kalendervinduets venstre side.  

Modulets opbygning 

Modulet Tankanlæg er bygget op med et hoveddata vindue øverst, som 
indeholder oplysninger om det valgte tankanlæg. Bag dette hoveddata 
vindue befinder der sig et andet vindue, et oversigtsvindue, der vil 
indeholde en liste med alle de tankanlæg der blev hentet ved en søgning i 
databasen. Med museklik kan der nemt skiftes mellem disse to vinduer.  

Under hoveddata vinduet er modulets data struktureret i faneblade i 
mange niveauer - henholdsvis til registrering af data i tilknytning til det 
enkelte tankanlæg og til overskuelig visning af disse data. 

De lodrette faner yderst til højre udgør det højeste fanebladsniveau, og 
under hver af disse hovedfaner befinder der sig en række vandrette faner i 
flere niveauer. Registrering af detaildata for tanke, udskillere og sandfang 
foretages under de tre første lodrette faner, mens den fjerde og sidste 
lodrette fane indeholder generelle oplysninger om det valgte tankanlæg. 
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Billede af modulet Tankanlæg med visning af den lodrette hovedfane Tanke og den 
underliggende fane Tank. 

Stamdata 

For modulet Tankanlæg er der skabt et selvstændigt vindue til registrering 
af modulets stamdata (kodelister og andre definitionsdata). Stamdata 
vinduet for Tankanlæg kaldes med menupunktet Stamdata/Tankanlæg. 

Datastruktur og datalagring 

Som i de øvrige GeoEnviron moduler svarer datastrukturen i databasen til 
den niveaudeling der er skabt med fanebladene i modulet Tankanlæg. 
Det betyder at alle poster i 1. niveau fanebladene knyttes direkte til 
lokalitetsposten, mens poster i 2. niveau knyttes til posten i niveauet 
ovenover. Af denne grund er det ikke muligt at springe et niveau over. 

Datalagring i modulet 

Tank-, udskiller- og sandfang poster kan oprettes i modulerne Jord-
forurening, Virksomhed, Landbrug og Åbent Land. Hvis en virksomheds-, 
landbrugs-, åbent land- eller jordforureningslokalitet endnu ikke har 
nogen tank, udskiller eller sandfang tilknyttet, så skal den første tilknytning 
foretages i modulet Virksomhed, Landbrug, Åbent Land eller Jord-
forurening, før der kan tilføjes detailoplysninger eller flere underposter til 
lokaliteten i modulet Tankanlæg.  

Når en ny lokalitetspost oprettes i modulet Tankanlæg, er det nemlig kun 
muligt at vælge blandt de lokalitetstyper, hvortil der er knyttet systemtypen 
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Tankanlæg på stamdata fanen 'Typer og koder/Lokalitetstyper', som 
kaldes via menupunktet Stamdata/Fælles stamdata/Diverse. 

Mere konkret: Registrering i modulet foretages ved først at vælge den 
aktuelle lokalitetspost øverst i modulet, og herefter knytte data til den 
under de enkelte faneblade. Ved klik på Indsæt-knappen (mens du har 
fokus på en fane) kan du tilføje ekstra poster på de enkelte faner. Data for 
hvert datavindue (faneniveau) skal gemmes særskilt ved klik på Gem 
knappen. Når dette glemmes, er det ikke muligt at tilknytte (gemme) 
underliggende dataposter. 

 

Husk! Hvilke data der gemmes afhænger af hvilket datavindue 
(hvilken fane) din markør har fokus i, når du klikker på Gem-knappen. 

Rapporter 

Til modulet Tankanlæg er der p.t. lavet 3 specifikke rapporter, der tilbyder 
overblik over de registrerede data. 

Søgning 

Almindelig søgning i modulet foretages ved at klikke på knappen Søg, 
hvorefter programmet går i søgetilstand. Herefter er der mulighed for at 
angive søgekriterier i alle indtastningsfelter. 

Effektuer søgningen ved at klikke på Hent knappen. Resultatet af 
søgningen vises herefter i oversigtsvinduet, der kommer frem bag ved 
hoveddata vinduet. Her dobbeltklikkes på den ønskede lokalitetspost. 

Hvis du ikke angiver nogen søgekriterier i søgetilstand, men blot klikker 
på Hent knappen, hentes alle lokalitetsposter i databasen, der enten har 
tank, udskiller eller sandfang registreringer knyttet til sig. 
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Modulets hoveddata vindue og oversigtsvindue 

 

Hoveddata vinduet 

Hoveddata vinduet viser administrative oplysninger for lokaliteten/ 
tankanlægget, der er valgt.  

 
 

Hoveddata vinduets felter og knapper 

Lok. Id.: Krævet feltKrævet feltKrævet feltKrævet felt. Identifikation af lokaliteten (lokalitets-
nummer). 

Navn: Krævet feltKrævet feltKrævet feltKrævet felt. Lokalitetens navn. 

 Display-knap. Klik på denne knap for at åbne det 
modul, der indeholder lokaliteten - Virksomhed, 
Landbrug, Åbent Land eller Jordforurening. 

Vejkode & nr.: Vælg vejnavn fra listboks og angiv husnummer og evt. 
undernummer/bogstav i de efterfølgende felter. 

Adresse: Lokalitetens adresse. Når vejkode og vejnummer-
felterne er udfyldt tilføjes disse oplysninger automatisk i 
dette felt. 

Postnr.: Postnummer. Vælg fra listboks ved klik på knappen 
Postnr. eller med tastaturgenvejen Alt+L. 

Type: Krævet felt. I dette felt vælger du en lokalitetstype. 
(Listboksen viser dog kun lokalitetstyper med 
systemtypen Tankanlæg).  

Adm. enhed 2 & 3: To systemdefinerbare tekstknapper, hvor knappernes 
ordlyd kan defineres. Ved indlægning af data: Vælg 
kode fra listboks ved klik på enhedens knap eller med 
tastaturgenvejen Alt+L.  

De administrative enheder kan defineres ved systemopsætningen under 
menupunktet 'StamdataFælles stamdataDiverse' samt fanen 'Adm. 
enheder/Navn adm. enheder'. Efter genstart af systemet vises teksten på 
knapperne og stamdata for de enkelte enheder kan defineres under 
samme menupunkt og hovedfane, idet de øvrige stamdata faner nu har 
fået navn efter definitionen på den første fane med enhedernes navn. 
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TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..44..11  

I ver. 6.2 gjorde vi de administrative enheder modulspecifikke – dvs. at de 
4 definerbare kodefelter i toppen af lokalitetsmodulerne blev mulige at 
definere særskilt for forskellige moduler. Men i ver. 6.4.1 har vi ændret, 
så den definition (og de felter) der vises i modulet altid følger det modul, 
hvori lokalitetsposten er skabt – så er tankoplysninger koblet til en 
virksomhed, vises de felter der er defineret for dette modul, og så 
fremdeles for tankoplysninger koblet til lokaliteter, skabt i andre moduler. 

Tilknyttede fotos og litteraturkilder 

Fotos og litteraturkilder kan tilknyttes de enkelte lokalitetsposter i modulet. 
Læs om hvordan du gør det i kapitlet 'Basisfunktioner på modulets data' 
senere i denne manual. 

Når der er tilknyttet et eller flere fotos eller litteraturkilder til 
tankanlægget/lokaliteten vil du kunne se dette ved at der vises henholdsvis 
en -knap og en -knap i hoveddata vinduet. 

Ved klik på disse knapper åbnes de respektive vinduer hvor enten de 
tilknyttede fotos eller de tilknyttede litteraturkilder vises. 

Almindelig GeoEnviron søgning 

Almindelig søgning foretages ved først at gå i søgetilstand. Det gøres ved 
at klikke på Søg-knappen nederst i modulet.  

Herefter angives søgekriterier i de relevante felter (såvel i hoveddata 
vinduet som på fanerne i modulet - læs evt. om de søgemetoder der kan 
anvendes i kapitlet 'Søgning i GeoEnviron' i basismanualen). 

Når der klikkes på Hent-knappen afsluttes søgetilstanden og søgningen 
effektueres i databasen. Modulet returnerer herved samtidig til normal, 
registreringstilstand, og resultatet af søgningen vises i oversigtsvinduet. 

Oversigtsvinduets resultatliste efter en søgning 

Når der klikkes på Hent-knappen i søgetilstand effektueres søgningen i 
databasen, og modulet returnerer til normal, registreringstilstand. 

Efter en søgning vises de matchende lokalitetsposter i oversigtsvinduet, 
som er placeret bag modulets hoveddata vindue øverst i modulet. (Er 
søgeresultatet imidlertid entydigt, lukker oversigtsvinduet automatisk, og 
data for den fundne ejendomspost vises i hoveddata vinduet.) 

Du kan bevæge dig op og ned i oversigtsvinduets liste med fundne 
lokalitetsposter, enten med musen eller tastaturet. Denne liste vil bevares 
indtil der foretages en ny søgning, eller indtil den eksisterende søgning 
indsnævres ved klik på Indkreds knappen og angivelse af yderligere 
søgekriterier, afsluttet med et klik på Hent knappen. 
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Der skiftes nemt fra oversigtvinduet til hoveddata vinduet ved at dobbelt-
klikke på en af posterne, hvorved en post endelig vælges. Der kan skiftes 
tilbage til oversigtsvinduet igen ved at højreklikke i et tomt område uden 
felter i hoveddata vinduet. 

Hver gang der skiftes til en ny post i oversigtsvinduet, vises data for denne 
post på de underliggende synlige faner. Nyindtastede data på fanerne 
kan dog først gemmes når den pågældende hovedpost er valgt endeligt 
og hoveddata vinduet vises - for først da er kommando knapperne 
nederst i modulvinduet valgbare. 

 Denne knap, der er placeret øverst til højre i modulets oversigtsvindue, 
kalder et rapportvindue som viser en liste med de fremsøgte 
lokaliteter/tankanlæg – jf. kapitlet 'Rapporter for modulet Tankanlæg'.  

 Med denne knap øverst til højre i oversigtsvinduet markeres alle de 
fremsøgte lokaliteter/tankanlæg i den definerede GIS løsning - som kan 
være enten det interne GeoEnviron Map modul eller et eksternt GIS 
program - og program/modul vinduet vises. 

Der er 2 forudsætninger for at kaldet virker. For det første skal der være 
registreret GIS koordinater på fanen 'Generelle Oplysninger/Kortblade', 
og for det andet skal GIS programmet eller Map modulvinduet være 
åbent og GeoEnviron GIS integrationen være installeret. 

For yderligere oplysninger om GIS integration henviser vi til beskrivelsen i 
manualerne for de enkelte GIS løsninger. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..22  

Postnummer er indført på listen med lokaliteter i modulets oversigtsvindue. 

Smart skift mellem resultatlistens lokaliteter/tankanlæg 

Når der er foretaget en søgning i modulet, så oversigtsvinduet bagved 
viser en liste over fundne lokaliteter/tankanlæg, er det muligt at skifte til 
næste eller forrige lokalitet/tankanlæg på denne liste mens hoveddata 
vinduet vises. Det gøres med 2 af bladringsknapperne på værktøjslinien - 
men det er en forudsætning at din markør har fokus i hoveddata vinduet. 
Anvend disse bladringsknapper: 

Vælger henholdsvis … næste lokalitet/ tankanlæg og forrige 
lokalitet/ tankanlæg fra oversigtsvinduets liste. 
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Faneblade under hovedfanen Tanke 

 
Vi starter med at se på de datavinduer (faneblade), som ligger under 1. 
niveau fanebladet Tanke. Her er fanebladene på andet niveau rubriceret i 
delområderne Tank, Inspektion, Skader og Renovering. 

Datastrukturen på fanebladet 

Under den lodrette hovedfane Tanke er datastrukturen lidt speciel, og det 
fremgår ikke umiddelbart af fanernes strukturinddeling.  

 

For som du kan se på billedet, så ligger fanerne på en lang række, 
selvom sammenhængen mellem de enkelte poster på fanerne egentlig er 
en anden.  

Den faktiske datastruktur kan du se skitseret i figuren herunder:  

 

Datastruktu-
ren på faner-
ne gør at det 
er vigtigt at 
være opmærk-
som på, hvilke 
poster der har 
fokus på de 
forskellige 
faner, når du 
læser data og 
tilføjer poster. 

På første fane, fanen Tank, kan du tilføje lige så mange tanke, som du 
har behov for. Men når du vil tilføje data omkring en inspektion, vil disse 
data knytte sig til den tank, som der var fokus på da du forlod tankfanen. 

På samme måde vil angivelser af skader registreret på fanen Skader 
knytte sig til den inspektion, der var fokus på da du forlod denne fane. 

1. Tank 1. Inspektion 

2. Inspektion 

3. Inspektion 

1. Inspektion 

Fanen  
Tank 

Fanen    
Inspektion 

1. Skade 

2. Skade 

3. Skade 

1. Skade 

Fanen       
Skader 

1.Renovering 

2.Renovering 

3.Renovering 

1.Renovering 

Fanen    
Renovering 

Lokalitets hovedpost 

2. Tank 
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Renoveringsoplysninger registreret på fanen Renovering vil derimod - på 
samme måde som inspektionsoplysningerne - knytte sig til den tank, som 
du havde fokus på, da du forlod tankfanen. 

Fanebladet Tank 

Under fanebladet Tank beskrives de enkelte tankes fysiske parametre 
samt fabrikat, type, placering, etableringsår, sårbarhedstype, kommentar 
mv. Skift fra felt til felt kan ske med musen eller vha. tab-tasten. 

Der kan tilføjes oplysninger om flere tanke ved aktivering af Indsæt-
knappen, når fokus er på fanebladet. Data for den oprettede tankpost 
kan herefter tilføjes i dette og de efterfølgende faneblade Inspektion, 
(Skader) og Renovering. Data i disse faneblade er således underordnet i 
forhold til det aktuelle valg af post under fanebladet Tank.  

 
 
Fanebladets felter 

Tank ID:     Krævet feltKrævet feltKrævet feltKrævet felt. Identifikation af tanken, f.eks. 001, 002, 
osv. 

Tankattest: Marker når tanken har tankattest. Hak af i checkboks 
enten med mus eller mellemrumstast.  

Godkendelsesnr.: Angiv godkendelsesnummeret. 

Indhold: Vælg tankens indhold fra listboks ved klik på knappen 
Indhold eller med tastaturgenvejen Alt+L.  

Informationskilde: Vælg informationskilde fra listboks ved klik på 
knappen Informationskilde eller med tastatur-genvejen 
Alt+L.  

Ude af brug: Vælg årsag til at tanken er taget ud af brug via 
listboks.  
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Sagsbehandler: Vælg sagsbehandler via listboks.  

Producent: Angiv producent af tanken. 

Producentinfo: Angiv kort note om producent af tanken. 

Overløbsalarm: Marker hvis tanken er forsynet med overløbsalarm. 
Hvis ja hak af i checkboks med musen eller aktiver 
mellemrumstasten. 

Rørsystem: Er tankens rørsystem Eenstrenget, Tostrenget, Ukendt? 
Vælg ved klik i rulleliste eller med piletasterne ↓ og ↑. 

Niveaumeldere: Marker når tanken har niveaumeldere til CTS-anlæg. 
Hak af i checkboks enten med mus eller mellem-
rumstast. 

Dobbeltsidet: Marker hvis tanken er dobbeltsidet. Hvis ja hak af i 
checkboks med musen eller aktiver mellemrumstasten. 
(Evt. bemærkninger kan tilføjes i feltet: Bemærkninger). 

Indv. forseglet: Marker når tanken har indvendig korrosionsbeskyttelse. 
Hvis ja hak af i checkboks med mus eller mellem-
rumstast. (Evt. bemærkninger kan tilføjes i feltet: 
Bemærkninger). 

Dødemandsknap: Marker når tanken har dødemandsknap. Hak af i 
checkboks enten med mus eller mellemrumstast.  

Brændstofstander: Marker hvis en benzin- eller dieselstander findes. Hvis 
ja hak af i checkboks med musen eller aktiver 
mellemrumstasten. 

Tankdræn: Marker når tanken har tankdræn. Hak af i checkboks 
enten med mus eller mellemrumstast.  

Tankgrav: Marker når tanken har tankgrav. Hak af i checkboks 
enten med mus eller mellemrumstast.  

Permanent vakuumsystem: Marker når tanken har permanent vakuum 
system. Hak af i checkboks enten med mus eller 
mellemrumstast. 

Placering: Hvor er tanken placeret? Nedgravet; Over jord; 
Udendørs; Indendørs; Kælder; Anden placering eller 
Ukendt. Vælg ved klik i rulleliste eller med piletasterne 
↓ og ↑. 

Materiale: Hvad er tankens materiale? Ståltank, Rustfrit stål, 
Plastictank eller Ukendt. Vælg ved klik i rulleliste eller 
med piletasterne ↓ og ↑. 



     GeoEnviron 7.4   Faneblade under hovedfanen Tanke 

1. udgave, juli 2012     ----    15151515    ----    

Bund: Hvilken form for bund har tanken? Enkeltbundet, 
Dobbeltbundet eller Ukendt. Vælg ved klik i rulleliste 
eller med piletasterne ↓ og ↑. 

Sårbarhed:     Angiv tankens sårbarhedsklasse - enten Høj, Medium, 
Lav eller Ukendt via rullelisten. 

Producentnr.: Angiv tankens producentnummer. 

Volumen (l): Hvad er tankens rumindhold i liter? 

Volumen, ca. (l): Angiv estimeret volumen i liter. 

Pejlekote: Angiv pejlekote. 

Ydre korrosionsbeskyttelse: Hvis tanken har ydre korrosionsbeskyttelse, 
angiv da hvilken type via rullelisten: Glasfiber, umættet 
polyester; Polyethylen; Polyamid (nylon); Bitumen; 
Glasfiberarmeret polyester; Polyester eller Andet. 

Indre korrosionsbeskyttelse: Hvis tanken har indre korrosionsbeskyttelse, 
angiv da hvilken type via rullelisten: Glasfiber, umættet 
polyester; Epoxymaling; Poresøgning; Zink silikat; Zink 
termisk sprøjtning; Aluminium - silikone; Aluminium 
termisk sprøjtning eller Andet. 

Anodisk/katodisk beskyttelse: Angiv via rullelisten hvor vidt tanken har 
anodisk/katodisk beskyttelse: Anodisk beskyttelse; 
Katodisk beskyttelse eller Ingen beskyttelse. 

Etableringsdato: Angiv tankens etableringsdato.  

Etableret, ca.: Hvis du ikke har den eksakte dato angiv så (mere 
upræcist) tankens etableringstidspunkt. 

Sløjfes (i årstal): Angiv årstal for sløjfning af tanken på basis af 
olietankbekendtgørelsens regler for tanktypen samt 
året for tankens etablering.  

Fjernet, dato: Angiv datoen hvor tanken er fjernet/opgravet.  

Fjernet, ca.: Hvis ingen eksakt dato angiv så (mere upræcist) tids-
punktet hvor tanken er fjernet/opgravet. 

Afblændet, dato: Angiv datoen hvor tanken er afblændet.  

Afblændet, ca.: Hvis ingen eksakt dato angiv så (mere upræcist) tids-
punktet hvor tanken er afblændet. 

Renoveret + dato: Hak af i checkboks (med mus eller mellemrumstast) 
hvis tanken er renoveret siden etablering. Angiv evt. en 
dato herfor i datofeltet, der herefter kommer frem.  
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Yderligere data kan registreres under fanebladet 
Renovering. (Evt. bemærkninger kan tilføjes i feltet: 
Bemærkninger).  

Pejledato: Angiv dato for kontrolpejling.  

Tæthedsprøve: Angiv dato for tæthedsprøve.  

Efterbehandlet: Angiv dato for seneste efterbehandling.  

Seneste inspektion: Angiv dato for seneste inspektion.  

Næste inspektion: Angiv dato for næste inspektion.  

Tæthedsprøvning hvert … år: Angiv interval i år for tæthedsprøvning af 
tankens rørsystem. 

Næste prøvning: Angiv dato for næste tæthedsprøvning af tankens 
rørsystem. 

Matrikelnr.: Vælg via listboksen den matrikel, som tanken er 
beliggende på (- listboksen viser kun de matrikler, som 
er registreret på fanen Matr. Numre).  

Når en matrikel vælges indsættes der samtidig data i 
det efterfølgende felt Ejerlav. Men der er også 
mulighed for blot at skrive et matrikelnummer i feltet. 

Ejerlav: Når en matrikel vælges via listboksen i feltet Matrikel 
indsættes der samtidig data i Ejerlavsfeltet.  

Men skrives der blot et matrikelnummer i Matrikelfeltet 
er der mulighed for at vælge et ejerlav i ejerlavsfeltet 
via den tilknyttede listboks, som viser en oversigt over 
alle registrerede ejerlav i databasen.  

Kortblad: Vælg via listboksen et kortblad/koordinatsystem for X 
og Y koordinater, f.eks. U32, S34, etc. Ved valg 
indsættes kortblads-id og navn i de tilstødende felter. 

X: Angiv X-koordinaten for ovenfor valgte kortblad/ 
koordinatsystem, hvor tanken er placeret. 

Y: Angiv Y-koordinaten for ovenfor valgte kortblad/ 
koordinatsystem, hvor tanken er placeret. 

Bemærkning: Bemærkninger i tilknytning til dette faneblad. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..11  

Øverst på fanen Tank er der tilføjet et nyt felt Tanknr. til indtastning af det 
unikke nummer, som hver enkelt tank får tildelt af producenten, og som 
også angives på tankattesten. Dette tanknummer kan maksimalt angives 
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med seks cifre i feltet. Desuden er der tilføjet et nyt felt Prod.år til angivelse 
af tankens produktionsår. Dette felt er placeret til højre for feltet 
Producentinfo. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..44..22  

Der kan angives op til 9 tegn i feltet Tanknr. 

Der kan vælges Plast m/stålkappe i rullelisten i feltet Materiale. 

Når man angiver udvendig korrosionsbeskyttelse af overjordiske tanke, 
kan der vælges Klasse C1, C2 eller C3 i rullelisten i feltet 'Ydre 
korrosionsbeskyt.' 

Hvis en tank ikke er anodisk eller katodisk beskyttet, er der mulighed for 
at vælge Lav aftapning i rullelisten i feltet 'Anodisk/katodisk beskyt.' 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..55..00  

En rapport med oplysninger om alle tanke på den aktuelle lokalitet kan 
kaldes via en printer-knap i højre side af fanen Tank.  

Du kan læse mere om denne rapport i kapitlet 'Modulets rapporter' under 
beskrivelsen af rapporter, der kaldes fra modulet. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..00..00  

På fanen Tank har vi udnyttet den ekstra plads i ver. 7.0.0 til at gøre 
bemærkningsfeltet større, så alle de 120 tegn, som feltet kan rumme, nu 
bliver vist. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..11..00  

Feltet Tanknr på fanen Tank er blevet udvidet, så det kan indeholde op til 
25 tegn. Samtidig er feltet Tank-id reduceret lidt i bredden. 

Bemærkningsfeltet på fanen Tank er blevet udvidet, så det kan indeholde 
op til 400 tegn. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..00  

I feltet 'Volumen (l)' på fanen Tank kan man søge med < , > , { , } eller 
med en værdi fra højrekliksmenu vinduet Værdier. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..11  

Dato for seneste tæthedsprøve af en tank kan slettes. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..22  

Tankindhold vises i rapporten, der åbnes via printer-ikonet på fanen Tank. 
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Fanebladet Inspektion 

Under fanebladet Inspektion indtastes inspektionens id med tilhørende 
tests/undersøgelser udført på tanken. Disse data knyttes til den tank, der 
er valgt på fanen Tank. Skift fra felt til felt kan ske med musen eller vha. 
tab-tasten. Ved tryk på Indsæt-knappen kan flere inspektioner registreres. 

 

På fanen Inspektion også muligt at registrere egne miljøtilsyn med tanke, 
samt at registrere tilsyn i forbindelse med afblænding af en tank. 

OBS! Vær dog opmærksom på, at ingen af de tilsyn/inspektioner, som 
der registreres på denne fane vil blive talt med i rapporten Tilsyns-
beretning. Hvis tilsynet skal tælles med her skal det også registreres 
som et udført tilsyn i et af modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent 
Land eller Jordforurening.   

Fanebladets felter 

Inspektions id: Krævet felt:Krævet felt:Krævet felt:Krævet felt: Indtast Id-nummer for den pågældende 
inspektion.  

Udført af: Vælg person eller firma, der har udført inspektionen 
via listboks. Person- eller firmanavn vil herefter vises i 
det gråtonede felt til højre. 

Dato: Indtast datoen for inspektionen. 

Indvendig rensning: Er der foretaget en indvendig rensning af hele 
tanken? Hvis ja hak af i checkboks med mus eller 
mellemrumstast. 

Indvendig stålbørstning: Er der foretaget vedligeholdelse af tanken ved 
stålbørstning af denne indvendig? Hvis ja hak af i 
checkboks med mus eller mellemrumstast. 
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Ultralydsundersøgelse: Er der foretaget ultralydsundersøgelse af tanken? 
Hvis ja hak af i checkboks med mus eller mellem-
rumstast. 

Bankning med hammer: Er tanken undersøgt for rust/tæring ved ham-
merbank? Hvis ja hak af i checkboks med mus eller 
mellemrumstast. 

Kobberkabel OK:  Er tilkoblingspunktet mellem tank og kobberledning/ 
pipeline undersøgt (i overensstemmelse med bekendt-
gørelse nr. 829 af 24.10.1999)? Hvis ja hak af i 
checkboks med mus eller mellemrumstast. 

Optisk hjælpemiddel anvendt: Er der brugt optiske hjælpemidler ved 
inspektion af tanken? Hvis ja hak af i checkboks med 
mus eller mellemrumstast. Typen af optisk hjælpe-
middel kan evt. angives i feltet: Bemærkning/ 
udbedringer. 

Syl anvendt: Er der stukket i tanken med syl for at se om tanken 
eller dens tilhørende rørføringer og sammenslutninger 
er beskadiget/tæret? Hvis ja hak af i checkboks. Typen 
af optisk hjælpemiddel kan evt. angives under 
Bemærkning/udbedringer.... 

Korrosionsskade: Er der observeret korrosionsskade (skade på tankens 
udvendige beskyttende belægning)? Hvis ja hak af i 
checkboks. Typen af optisk hjælpemiddel kan evt. 
angives i feltet: Bemærkning/udbedringer.... 

Kammer i dbl.bund tæt: Er kammeret i dobbeltbunden tæt? Angiv Ja, 
Nej, Ukendt! via rulleliste. 

Tankens tilstand: I hvilken stand er tanken, jf. olietankbekendtgørelsen? 
Angiv God, Brugbar, Dårlig, Uanvendelig eller 'Ikke i 
brug' via rullelisten. 

 Er tankens tilstand angivet som 'Ikke i brug', kan 
yderligere tiltag angives via rullelisten i feltet til højre 
herfor som Fjernet, Opfyldt eller Ingen tiltag. 

Er tanken fundet tæt?: Er tanken fundet tæt? Angiv Ja, Nej, Ukendt via 
rullelisten. 

Tank-Id:     Identifikation af tanken, f.eks. 001, 002, osv. Feltet 
udfyldes automatisk med id for den tank, der var fokus 
på, du forlod tankfanen. 

Indhold: Krævet feltKrævet feltKrævet feltKrævet felt. Hvad indeholder tanken? Angiv dette via 
rullelisten - enten Smøreolie, Paraffin, Dieselolie, 
Benzin, eller Andet. 
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Når tankens materiale er registreret i fanen Tank, bliver der tilføjet ekstra 
felter i den nederste del af fanen Inspektion. Forskellige felter tilføjes for 
forskellige tankmaterialer: Ståltank, Rustfrit stål, Plastictank eller Ukendt. 

For tankmateriale = Ståltank: 

Belægning: Er tanken udstyret med plastbelægning? Angiv Ja, Nej, 
Ukendt via rullelisten. 

Epoxy-belægning: Er tanken udstyret med epoxy-belægning? Angiv Ja, 
Nej, Ukendt via rullelisten. 

Under minimumskrav: Er belægningens tykkelse under minimumskravet? 
Angiv Ja, Nej, Ukendt via rullelisten. 

Dækker ikke hele tankoverfladen: Belægningen dækker ikke hele tank-
overfladen/rørindføringen? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt 
via rullelisten. 

Gennemgående sprækker i belægn.: Har belægningen gennemgående 
sprækker? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via rullelisten. 

Ikke gennemgående sprækker i belægn.: Har belægningen sprækker som 
ikke er gennemgående? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt 
via rullelisten. 

Belægn. sluppet over > 100 cm2222: Har belægningen sluppet over et 
område større end 100 cm2? Angiv Ja, Nej, eller 
Ukendt via rullelisten. 

Belægn. sluppet over < 100 cm2222: Har belægningen sluppet over et 
område mindre end 100 cm2? Angiv Ja, Nej, eller 
Ukendt via rullelisten. 

Buler i belægn. med diameter > 8cm: Har belægningen buler med en 
diameter større end 8 cm? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt 
via rullelisten. 

Buler i belægn. med diameter < 8cm: Har belægningen buler med en 
diameter mindre end 8 cm? Angiv Ja, Nej, eller 
Ukendt via rullelisten. 

Andre defekter i belægn. - angiv under bemærkning: Har tanken andre 
defekter? Hvis ja hak af i denne checkboks med mus 
eller mellemrumstast. Specificer nærmere i det næste 
felt Bemærkning/udbedringer. 

For tankmateriale = Rustfrit stål: 

Dybeste indvendige skade (mm): Angiv den dybeste indvendige skade i 
mm. 

Største pladetykkelse (mm): Angiv den største pladetykkelse i mm. 
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Mindste pladetykkelse (mm): Angiv den mindste pladetykkelse i mm. 

Generelt korroderet: Er tanken generelt korroderet? Angiv Ja, Nej, eller 
Ukendt via rullelisten. 

Grubetæringer: Er der konstateret grubetæringer? Angiv Ja, Nej, eller 
Ukendt via rullelisten. 

Spændingskorrosion: Er der konstateret spændingskorrosion? Angiv Ja, 
Nej, eller Ukendt via rullelisten. 

Galvanisk korrosion: Er der konstateret galvanisk korrosion? Angiv Ja, 
Nej, eller Ukendt via rullelisten. 

Synlige svejsefejl: Er der konstateret synlige svejsefejl? Angiv Ja, Nej, eller 
Ukendt via rullelisten. 

For tankmateriale = Plastictank: 

Gennemgående sprækker: Er der konstateret gennemgående sprækker? 
Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via rullelisten. 

Ikke gennemgående sprækker: Er der konstateret sprækker som ikke er 
gennemgående? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via 
rullelisten. 

Buler med diameter < 25 cm: Er der konstateret buler med en diameter 
mindre end 25 cm? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via 
rullelisten. 

Buler med diameter > 25 cm: Er der konstateret buler med en diameter 
større end 25 cm? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via 
rullelisten. 

Laminat defekt - angiv under bemærkning: Har tanken defekter i 
laminatbehandlingen? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via 
rullelisten. Specificer nærmere i det næste felt 
Bemærkning/udbedringer. 

For tankmateriale = Ukendt (eller ikke angivet): 

Ingen ekstra felter tilføjes. 

Bemærkning/udbedringer: Her kan indtastes diverse notater omkring 
inspektionen - f.eks. supplerende bemærkninger til de 
forskellige felter på fanebladet. Ved aktivering tilføjes 
feltet et rullepanel i venstre side. 

Inspektionstype: Angiv inspektionstype via rullelisten, der rummer 
følgende valgmuligheder: Tankinspektion, Miljøtilsyn 
eller Tilsyn ved afblænding. 
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Sagsbehandler: Anvendes i forbindelse med registrering af et tank 
miljøtilsyn samt ved tilsyn i forbindelse med afblæn-
ding af en tank. Klik på knappen Sagsbehandler og 
angiv tilsynets sagsbehandler via listboksen. 

Fanebladet Skader 

Fanebladet Skader viser en skitseret fremstilling af tanken. For at øge 
overskueligheden er tanken opdelt i et midterstykke samt to endestykker. 
For at præcisere skadernes placering er hver skitse opdelt i sektioner. Der 
er mulighed for at registrere skadesangivelser på dette faneblad i 
tilknytning til den inspektion, der er valgt på fanen Inspektion. 

 
 
Fanebladets felter 

Udvendig skade: Ved aktivering af knappen 'Udvendig skade' kan 
udvendige skader placeres på skitsen og ses som små 
røde kryds ( ). Placering af en skade udføres ved at 
musepilen føres indover skitsen (skadestedet på 
tanken). Herved bliver pilen til et lille kryds. Centrum af 
krydset markerer det sted hvor skaden vil blive angivet 
når venstre museknap aktiveres.  

Indvendig skade: Ved aktivering af knappen 'Indvendig skade' kan 
indvendige skader placeres på skitsen og ses som små 
røde ringe ( ). Placering af en skade udføres ved at 
musepilen føres indover skitsen (skadestedet på 
tanken). Herved bliver pilen til et lille kryds. Centrum af 
krydset markerer det sted hvor skaden vil blive angivet 
når venstre museknap aktiveres.  

Fjern skade: Ved aktivering af knappen 'Fjern skade' kan indlagte 
skader slettes på skitsen. Sletning af en skade udføres 
ved at musepilen føres indover skitsen (skadestedet på 
tanken). Herved bliver pilen til et lille kryds. Krydset 
placeres over den skade, der ønskes slettes, og venstre 
musetast aktiveres. Markeringen af skaden forsvinder 
herefter fra skitsen.  
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Til evt. uddybning af skader kan feltet Bemærkning/udbedringer under 
fanebladet Inspektion    benyttes. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..00  

Vi har rettet en fejl, der fik GeoEnviron til at gå ned, når man klikkede på 
fanen Skader, mens programmet var i søgetilstand. 

Fanebladet Renovering 

Fanebladet Renovering er tiltænkt data om renovering af ældre tanke, 
primært ståltanke, så disse kan leve op til Olietankbekendtgørelsen. 

Data på fanebladet knyttes til den tank, der er valgt på fanebladet Tank. 
Med Indsæt-knappen kan der tilføjes ekstra poster på fanen til registrering 
af data fra renoveringer af den pågældende tank. 

 
 
Fanebladets felter 

Renoverings id:  Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Angiv et renoveringsnummer for reno-
vering af tanken. 

Firma: Angiv firmaet, der har stået for renovering af tanken. 
Vælg firmaet i den centrale adressedatabase via 
listboksen, der er tilknyttet feltet. 

Renovering påbegyndt: Angiv datoen hvor renoveringen er påbegyndt. 

Renovering afsluttet: Angiv dato for afslutning af renoveringen. 

Ren.krav opfyldt:  Lever renoveringen af tanken op til de foreskrevne 
krav? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via rullelisten. 

Tilstandsrapport:  Vælg via listboks person/firma, der har udarbejdet til-
standsrapport, fra den centrale adressedatabase. 

Armering: Hvis tanken er armeret, indtast specifikationer herfor. 

Topcoat: Er tanken belagt med topcoat? Hvis ja, angiv en kort 
uddybende beskrivelse. 
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Resin / K.harpiks:    Er tanken udstyret med belægning af resin/ 
kunstharpiks? Hvis ja, angiv en kort uddybende 
beskrivelse. 

Hærdesystem: Angiv hvilket hærdesystem der er brugt ved renovering 
af tanken. 

Hårdhed:    Angiv glasfibermåttens hårdhed. 

Sa 2½ ½ ½ ½ (Sandblæsning):    Er tanken sandblæst til rensningsgrad Sa 2½½½½? (Jf. 
Olietankbekendtgørelsen). Hvis ja, hak af i checkboks 
med mus eller mellemrumstast. Bemærkninger kan evt. 
angives i feltet: Andre iagttagelser af betydning.    

Temperaturforhold OK: Er renoveringen sket under de foreskrevne 
temperaturforhold? (Jf. Olietankbekendtgørelsen). Hvis 
ja, hak af i checkboks med mus eller mellemrumstast. 
Angiv evt. bemærkninger i feltet: Andre iagttagelser af 
betydning.    

Glasfibermåtte: Er tanken beskyttet med en glasfibermåtte? Hvis ja, 
vælg da Bund eller 'Hele tanken' via rullelisten. 

Poretest: Angiv om tanken kan modstå poretest? (Jævnf. 
Olietankbekendtgørelsen). 

Tykkelse bund (mm): Lever tykkelsen af bunden op til Olietank-
bekendtgørelsen? Angiv tykkelse af bunden i mm.  

Tykkelse i øvrigt (mm): Lever tykkelsen af tanken i øvrigt op til Olietank-
bekendtgørelsen? Angiv tykkelsen i mm. 

Pejleplade: Er pejleplade efterset? Hvis ja, hak af i checkboks. Angiv 
evt. kommentar i feltet: Andre iagttagelser af betydning. 

Mandehul m.m. OK: Lever tankens mandehul op til Olietank-
bekendtgørelsen? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt. 

Tæthedsprøvning af tank og rør: Er der efter renovering af tanken lavet en 
tæthedsprøvning af denne - jævnfør Olietank-
bekendtgørelsen? Angiv Ja, Nej, eller Ukendt via 
rullelisten. Bemærkninger kan evt. tilføjes i feltet: Andre 
iagttagelser af betydning.  

Andre iagttagelser af betydning:    I dette felt kan angives supplerende be-
mærkninger til felterne på fanebladet. Ved klik i feltet 
vises rullepanel i venstre side. 
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Fanebladet Jordvarmeanlæg 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..44..00  

Vi har tilføjet en ny fane til registrering af oplysninger om jordvarmeanlæg 
under den lodrette hovedfane Tanke. Der kan kun registreres ét 
jordvarmeanlæg for en lokalitet. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..44..11  

På fanen Jordvarmeanlæg kan registreres en reference til en af 
lokalitetens matrikler, som er registreret på fanen Matrikler under den 
lodrette hovedfane 'Gen. Oplysn.' 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..00..00  

Fanen Jordvarmeanlæg, som vi tilføjede under hovedfanen Tank i ver. 
6.6.0, er nu flyttet og er blevet til en ny lodret hovedfane i modulet. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..11  

Energikurve kan vælges som anlægstype for jordvarmeanlæg. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..22  

Ændringer i modulet som følge af ny bekendtgørelse om 
jordvarmeanlæg; BEK nr 1019 af 25/10/2009.  

Disse felter er tilføjet på fanen Jordvarmeanlæg: 

• et bemærkningsfelt under felt til angivelse af frostsikring 
• et felt til angivelse af en procentsats for frostvæske 
• et felt til angivelse af mængde af antikorrosionsvæske i liter 
• et tjekboksfelt til angivelse af deklaration eller ej 
• et felt til deklarationsdato 

 

 

De tre midterste felter vises også på oversigtsfanen Jordvarmeanlæg, som 
findes under fanen Tankanlæg i en række miljømoduler. 
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Faneblade under hovedfanen Udskillere - Sandfang 

 
Under den lodrette hovedfane 'Udskillere - Sandfang' kan der registreres 
udskillere af forskellig type, og i tilknytning til hver udskillerpost er det 
muligt at registrere tømninger og sandfang på underordnede faneblade. 

Fanebladet Lokalitetsoplysninger 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..44..11  

I forbindelse med skabelsen af en web-løsning for tømning af 
olieudskillere, har vi under hovedfanen 'Olieudskillere – Sandfang' og 
fanen Udskillere tilføjet en ny underfane, hvorpå der kan registreres 
yderligere oplysninger om lokaliteten – til brug i forbindelse med 
tømningen. Under disse felter har vi lavet en oversigtsvisning, hvori hver 
af de registrerede olieudskillere på næste fane bliver oplistet med udvalgte 
data. Og fra denne oversigt er det også muligt via en -knap at hoppe til 
registreringen af en bestemt olieudskiller på næste fane. 

 

Registreringerne af udskillere er flyttet ned på en underfane, der også 
bærer navnet Udskillere. Herpå finder du dels de hidtidige felter for 
registrering af udskillere, og dels nogle nye felter, som vi har tilføjet for at 
understøtte web-løsningen. 
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Desuden har vi tilføjet en række nye felter på den underliggende fane 
Tømning, hvorpå der kan tilføjes en post hver gang der er sket en 
tømning af den valgte udskiller. Vær her opmærksom på at når der på 
denne fane markeres i feltet 'Kontrolleret visuelt', vises en -knap til højre 
herfor. Med denne knap kan du hoppe ind til en anden del af fanen, hvor 
kontroloplysninger kan angives. Og herfra kan der hoppes tilbage igen 
med en -knap. 

Endelig har vi også tilføjet en helt ny underliggende fane, hvorpå der kan 
registreres fotos af olieudskilleren, valgt på fanen ovenover. På denne nye 
fotofane gemmes de registrerede fotos i GE databasen. På den tredje 
underliggende fane er det fortsat muligt at angive det eller de sandfang, 
der er koblet til udskilleren - ved at referere til sandfang, registreret for 
lokaliteten. Som en mindre ting er lokalitetens sandfang registreringer dog 
også rykket ned på en underliggende fane under hovedfanen 'Olie-
udskillere – Sandfang'. 

Fanebladet Udskillere 

På fanen Udskillere kan der registreres udskillere af forskellig type, og i 
tilknytning til hver udskillerpost er det muligt at registrere tømninger, fotos 
og sandfang på tre underordnede faneblade. 

 

Fanebladets felter 

Udskillernr.:  Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Angiv en identifikation af udskilleren. 

Type: Er udskilleren af typen Olieudskiller eller Fedt-
udskiller? Vælg ved klik i rulleliste eller med 
piletasterne ↓ og ↑. 

Placering: Angiv udskillerens placering på lokaliteten. 

Kapacitet (l/sek): Angiv udskillerens kapacitet i liter pr. sekund. 
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Producent: Vælg udskillerens producent via listboks. Producent-
kode og navn vil herefter vises i de to felter til højre. 

Volumen (l): Angiv udskillerens volumen i liter. 

Diameter (mm): Angiv udskillerens diameter ved cylinderform i 
millimeter. 

Koalescensfilter: Marker om udskilleren har koalescensfilter. Hvis ja, 
hak af i checkboks med musen eller aktiver 
mellemrumstasten. 

Driftjournal: Marker om der foreligger driftsjournal for udskilleren. 
Hvis ja, hak af i checkboks med musen eller aktiver 
mellemrumstasten. 

Flydelukke: Marker om udskilleren har automatisk flydelukke. Hvis 
ja, hak af i checkboks med musen eller aktiver 
mellemrumstasten. 

Anden form: Marker om udskilleren har en anden form end 
cylinderformet. Hvis ja, hak af i checkboks med musen 
eller aktiver mellemrumstasten. 

Alarmtype: Hvad er udskillerens alarmtype? Visuel, Akustisk eller 
'Vis. og Akus.'? Vælg ved klik i rulleliste eller med 
piletasterne ↓ og ↑. 

Areal (m2): Angiv udskillerens areal i kvadratmeter, hvis 
udskilleren har en anden form end cylinderform.  

Bemærkninger: Bemærkninger i tilknytning til dette faneblad.  

Godkendelsesdato: Angiv godkendelsesdatoen for udskilleren.  

Tilmeldingsdato: Angiv tilmeldingsdato for udskilleren.  

Afmeldingsdato: Angiv dato for afmelding af udskilleren i forhold til 
tømningsordningen. 

Dato for tæthedsprøve: Angiv datoen hvor udskilleren blev tæthedsprøvet.  

Sløjfningsdato:  Angiv dato for sløjfning af udskilleren.  

Interval (mdr):  Angiv tidsinterval for tømning af udskilleren i måneder.  

Godkendelse:  I dette felt kan du tilføje en dokumentsti til en 
godkendelse af udskilleren. Vælg filen via -knappen 
(alle filtyper kan linkes). Herved indsættes dokument-
stien i det hvide felt. Ved hjælp af -knappen til højre 
kan du efterfølgende åbne den tilknyttede fil. 
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Kortblad: Vælg via listboksen et koordinatsystem for X og Y 
koordinater, f.eks. U32, S34, etc. 

X: Angiv X-koordinaten for det valgte koordinatsystem, 
hvor udskilleren er placeret. 

Y: Angiv Y-koordinaten for det valgte koordinatsystem, 
hvor udskilleren er placeret. 

Fanebladet Tømning 

På dette faneblad er det muligt at registrere tømninger i tilknytning til den 
valgte udskiller på fanen ovenover. 

 

Fanebladets felter 

Tømningsdato:  Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Angiv den seneste tømningsdato for 
udskilleren. 

Tømningsfirma: Angiv navnet på firmaet, der udførte tømningen af 
udskilleren. 

Oliemængde (l): Angivelse af opsuget oliemængde i liter. 

Bundsuget: Angivelse af olieudskilleren er blevet bundsuget. 

Vandmængde (l): Angivelse af opsuget vandmængde i liter. 

Slammængde (l): Angivelse af omtrentlig opsuget slammængde i liter. 

Total mængde (l): Angivelse af total opsuget mængde i liter. 

Bemærkninger: Bemærkninger i tilknytning til tømningen. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..22..00  

På underfanen Udskillere-Sandfang|Udskillere|Tømning har vi udvidet 
feltet Bemærkninger fra 120 til 500 tegn. 
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Fanebladet Fotos 

På dette faneblad er det muligt at registrere fotos i tilknytning til den 
valgte udskiller på fanen ovenover. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..66..00  

Inden et foto af en udskiller vises på fanen Fotos, kontrolleres det, om 
filindholdet svarer til filtypen, og at filtypen er tilladt i programmet (*.BMP, 
*.GIF eller *.JPG). 

Fanebladet Sandfang 

På dette faneblad er det muligt at registrere sandfang i tilknytning til den 
valgte udskiller på fanen ovenover. 

 

Klik på L-knappen og vælg fra listboks. Listboksen indeholder alle de 
sandfangsposter, som er registreret for lokaliteten/tankanlægget på fanen 
Sandfang. Ved valg vises sandfangets beliggenhed, volumen og 
bemærkninger i de tilstødende felter. 

Fanebladet Sandfang 

På fanen Sandfang kan der registreres ét eller flere sandfang, og i 
tilknytning til hver sandfangpost er det muligt at registrere tømninger på 
en underfane. 

 

Fanebladets felter 

Sandfang Id:  Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Angiv en identifikation af sandfanget. 

Beliggenhed: Angiv sandfangets beliggenhed på lokaliteten. 
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Godkendelsesdato: Angiv godkendelsesdatoen for sandfanget.  

Sandfangets volumen (l): Angiv sandfangets volumen i liter. 

Tømningsfrekvens (mdr): Angiv tidsinterval for tømning af sandfanget i 
måneder.  

Kortblad: Vælg via listboksen et koordinatsystem for X og Y 
koordinater, f.eks. U32, S34, etc. 

X: Angiv X-koordinaten for det valgte koordinatsystem, 
hvor sandfanget er placeret. 

Y: Angiv Y-koordinaten for det valgte koordinatsystem, 
hvor sandfanget er placeret. 

Bemærkninger: Bemærkninger i tilknytning til dette faneblad. 

Fanebladet Tømning 

Tømningsdato:  Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Krævet felt. Angiv den seneste tømningsdato for 
sandfanget. 

Tømningsfirma: Angiv navnet på firmaet, der udførte tømningen af 
sandfanget. 

Bemærkninger: Bemærkninger i tilknytning til tømningen. 
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Faneblade under hovedfanen Generelle Oplysninger 

 
Under den lodrette hovedfane 'Generelle Oplysninger' finder en række 
standardiserede faner, som også findes i andre lokalitetsmoduler.  

 

Så her vil du også se data tilføjet i andre moduler, dog med nogle 
undtagelser for notefanen, da noter registreret i modulerne på virksom-
hedsområdet ikke vises her, idet de ligger i en anden tabel i databasen. 

Fanebladet Matrikler 

Dette faneblad anvendes til registrering af de matrikelnumre, der knytter 
sig til lokaliteten. Det samme faneblad findes i de andre moduler, så hvis 
tankdata knyttes til en eksisterende lokalitetspost, kan der allerede være 
registreret data på denne fane. 

I sidstnævnte tilfælde vises eventuelle registrerings- og afmeldingsdatoer 
for depotstatus plus angivelser af matriklens zone og status også. 

Skift fra felt til felt kan ske med musen eller vha. tab-tasten. Der kan 
tilføjes flere poster på fanebladet via Indsæt-knappen og bladres mellem 
posterne med piletasterne: ↓ og ↑. 

 
 

Start med at indtaste selve matrikelnummeret i dette felt 
(max. 20 tegn). Hvis matriklen ønskes tilføjet i det centrale 
matrikelregister skal matrikel nummeret opbygges på føl-

gende måde, og der må ingen steder adskilles med mellemrum, binde-
streger eller andre specialtegn:  
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et eller flere tal + evt. et eller flere små bogstaver (kun a-ø)  

Indsæt herefter ejerlavet ved at 
klikke på L-knappen og vælge 
fra listboksen. 

Ved valg indsættes ejerlavskode og navn i de tilstødende felter. 

Tilføjelse af en matrikel til det centrale matrikelregister 

Hvis den registrerede matrikel allerede er tilføjet i matrikelregisteret vil det 
indikeres ved at der nu er tilføjet en -knap (display-knap) til venstre for 
matriklen. Ved klik på denne knap åbnes modulet Matrikelregister med en 
visning af data for den pågældende matrikel.  

Hvis en registreret matrikel ikke er tilføjet i matrikelregisteret bliver det vist 
på to måder: 

a) Enten ved at der ingen knap er til venstre for matriklen, eller… 
b) Ved at der er en -knap (create-knap) til venstre for matriklen 

Er der ingen knap er til venstre for matriklen er det fordi denne matrikel 
ikke umiddelbart kan tilføjes i matrikelregisteret – den overholder nemlig 
ikke de regler der er sat op for hvordan et matrikelnr. skal være sammen-
sat (se vejledningen under feltet 'Matr. Nr.'). 

Er der er en -knap til venstre for matriklen kan denne matrikel umiddel-
bart tilføjes i matrikelregisteret – den overholder altså reglerne for hvor-
dan et matrikelnr. i matrikelregisteret skal være sammensat. Du tilføjer 
matriklen til matrikelregisteret ved at klikke på -knappen til venstre for 
matriklen. Herefter vil følgende vindue komme frem på skærmen: 

Via dette vindue foreta-
ger du nu den endelige 
oprettelse af matriklen i 
matrikelregisteret - eller 
annullerer oprettelsen. 
Ved klik på knappen 
'Opret matrikel' oprettes 
matriklen og du vender 
tilbage til fanen du kom 
fra.  
Et klik på knappen 'Op-
ret og vis matrikel' opret-
ter også matriklen, men 
åbner og viser samtidig 
matriklen i modulet 

Matrikelregister, hvor du kan tilføje yderligere oplysninger om matriklen. 

Når matriklen er tilføjet i matrikelregisteret vil der blive vist en -knap til 
venstre for matriklen på fanen i modulet Tankanlæg. 
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Fanebladet Kortblade 

På fanen Kortblade kan koordinater for tankanlægslokaliteter angives - 
dvs. lokaliteter hvortil der kun er knyttet tank-, udskiller- og sandfangdata. 
Samtidig viser fanen også kortbladsdata, der er tilføjet lokaliteterne i 
andre moduler - f.eks. når tankdata er tilknyttet en virksomhed eller en 
jordforureningslokalitet.  

 

Kortbladsfanen er tilføjet for at råde bod på den omstændighed, at ingen 
af vores GIS løsninger endnu understøtter den koordinatsætning, der kan 
angives på de enkelte tanke, udskillere og sandfang. For når der nu er 
koordinater på alle lokaliteter, som vises i modulet, så er det fremover 
også muligt at lave specifikke søgninger i modulet og få vist resultatet af 
disse søgninger i GIS programmet (via GIS-knappen i oversigtsvinduet). 

Fanebladene Tanke, Udskillere og Sandfang 

De tre oversigtfaner, fanerne Tanke, Udskillere og Sandfang, svarer i 
funktionalitet til fanerne i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land 
og Jordforurening. Disse gør det muligt at skabe sig et hurtig overblik over 
tanke, udskillere og sandfang, der er på den pågældende lokalitet.  

 

 

 

Der kan således også tilføjes nye poster under fanerne. Dog skal du være 
opmærksom på, at hvis du tilføjer poster her skal du genlæse 
hovedposten fra databasen (kan gøres ved at taste F5 på tastaturet) før du 
kan se de nye poster på de respektive detailfaner i modulet. 
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Fanebladet Noter  

Fanebladet Noter anvendes til forskellige typer noter vedrørende 
lokaliteten. De registrerede noter vises i venstre side af fanen, og 
noteteksten for den note hånden peger på vises i højre side af fanen: 

 

Angiv evt. sorteringsnøgle for noten, som bestemmer 
rækkefølge af visningen af noterne, og indtast 
herefter dato for registrering af noten. 
 

Klik så på -
knappen og 

vælg en notetitel (notetype) i listboksen, vist 
her ved siden af (Obligatorisk felt!).  
 

 
Til sidst kan du indtaste 
din notetekst i det store, 
hvide tekstfelt. 

Husk at klikke på Gem-knappen når du er færdig med at indtaste på 
fanen. 

-knappen øverst i højre hjørne anvendes til at forstørre notetekstfeltet, så 
det fylder hele fanen i højden, hvilket gør det nemmere at læse eller ind-
taste noten. Det vil altid være noten, som hånden peger på, som vises når 
knappen aktiveres, men via rullepanelet kan der skiftes til de andre noter. 

 

Under denne visningsform er -knappen forandret til en -knap, som 
ved aktivering returnerer til normal, multi-visning af noter. 

OBS! Der kan kun oprettes en note af 
hver type pr. dato!    
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Fanebladene 'Ejend.-Ejeropl.' og 'Tidl. Ejer' 

Under hovedfanen med generelle oplysninger findes de to standard E&M 
faner, hvorpå det er muligt at se data registreret for ejendommen i KMD's 
E&M database (eller fra et BBR udtræk). Det drejer sig altså om fanen 
'Ejend.-Ejer.opl.', hvor data for ejendommen vises når der er angivet 
kommune- og ejendomsnr., og om fanen 'Tidligere Ejer', hvorpå tidligere 
ejere af ejendommen vises efter et ejerskifte. 

 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..11  

På fanen Ejend.-ejeropl. er felterne Kommunenr. og Ejendomsnr. gjort 
søgbare. Desuden har vi indsat et rullepanel, der gør det muligt at se data 
for flere matrikler tilknyttet ejendommen. 
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Opgave 1Opgave 1Opgave 1Opgave 1    

Formål: At opbygge kendskabet til indtastning af data, anvendelse af 
fanebladene og søgning i databasen 

 
1. Tilføj en ny lokalitet og indtast - frit fra fantasien – data i hoveddata 

vinduet. (Husk at kodefelterne kræver en kode fra listboksene). Læg 
mærke til, at nogle af felterne er obligatoriske at udfylde (dem med 
understreget feltnavn). 

2. I feltet Type vælges koden TANKTANKTANKTANK. (Husk at klikke på Gem-knappen når 
du er færdig med at registrere data i datavinduet.) 

3. Indtast på tilsvarende vis data i fanebladet Tanke. Her indtaster du 
oplysninger om 2 tanke.  

4. For at kunne knytte et matrikelnr. til oplysningerne hopper du nu hen til 
fanen 'Matr. Numre', hvor du tilføjer 2 matrikelnumre. Gå herefter 
tilbage til fanen Tanke og tilføj et matrikelnummer til registreringen af 
den første tank. (Husk at klikke på Gem-knappen når du er færdig med 
at registrere data under et faneblad.) 

5. Til den første af tankene tilføjer du nu data omkring 2 inspektioner på 
fanen Inspektion. 

6. Og til den første inspektion tilføjer du herefter data omkring skader på 
tanken under fanen Skader. 

7. Men den første tank er også blevet renoveret, så nu tilføjer du data 
herom på fanen Renovering. 

 

8. Hvis der er tid til det, prøv da at søge efter alle de lokaliteter, der 
indeholder tankdata 

9. Prøv også at søge på nogle af de forskellige felter i modulet. Tag f.eks. 
udgangspunkt i en typisk arbejdssituation, hvor du har behov for at 
finde bestemte data frem  
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Modulets sammenhæng med andre moduler  

 
I dette kapitel finder du en beskrivelse af fanebladet Tankanlæg i de fire 
moduler Virksomhed, Landbrug, Åbent Land og Jordforurening. 

Fanebladet Tankanlæg 

Fanen Tankanlæg finder du under den lodrette hovedfane med navnet: 

• 'Miljøteknisk Beskrivelse' i modulet Virksomhed 
• 'Landbrugsteknisk Beskrivelse' i modulet Landbrug 
• 'Generelle Oplysninger' i modulet Åbent Land 
• 'Fysiske forhold' i modulet Jordforurening. 

Under fanebladet Tankanlæg registreres oplysninger om f.eks. 
virksomhedens olie- og kemikalietanke, udskillere og sandfang. Det 
rummer således underfanebladene Tanke, Udskillere og Sandfang.  

Størsteparten af registreringerne af tank- udskiller- og sandfangsposter 
foretages dog i modulet Tankanlæg (- se de forudgående kapitler) efter at 
posterne er oprettet her på fanerne. Funktionaliteten på fanerne er 
identisk, så den beskriver vi samlet lidt senere. For lad os først lige se på 
de enkelte faner: 

Fanebladene Tanke, Udskillere og Sandfang 

 
 

 
 

 
 

Funktionaliteten på fanerne Tanke, Udskillere og Sandfang er identisk, så 
den beskriver vi derfor samlet. Og når vi i det følgende opererer med 
begrebet poster, så kan det altså her både være tanke, udskillere og 
sandfang. 
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Oprettelse af nye poster 

Nye poster kan oprettes direkte på de 3 underfaner Tank, Udskiller og 
Sandfang (eller i modulet Tankanlæg) ved at angive et id i fanens id felt, 
f.eks. 01, 02, 03, etc. (Dette id behøver end ikke at være entydigt, idet der 
automatisk genereres et bagvedliggende løbenr., så Id'et kan altså også 
efterfølgende ændres). Flere rækker kan tilføjes med Indsæt-knappen.  

Når fanens data er gemt kan detailoplysninger for de enkelte poster 
registreres i modulet Tankanlæg. Det gøres ved at klikke på -knappen 
for enden af en post. Herved kaldes den pågældende post frem i modulet 
Tankanlæg, hvor yderligere data om posten så kan tilføjes.  

Data i alle de gråtonede felter på de 3 underfaner er således oplysninger, 
som hentes fra de registrerede oplysninger for de enkelte poster i modulet 
Tankanlæg. Det samme gør data for checkfelterne Afblændet og Fjernet 
på fanen Tanke, idet data her kommer fra felterne 'Afblændet, dato' og 
'Fjernet, dato' i Tankanlæg modulet.  

Er detailoplysningerne lige tilføjet i modulet Tankanlæg, vil oplysningerne 
ikke vises i de gråtonede felter på de 3 underfaner når du vender tilbage 
til det modul, hvor du oprettede posten - ikke før du trykker på funktions-
tasten F5 på dit tastatur, så du genhenter hovedposten fra databasen.  

OBS! Hvis du starter med at tilføje en post på en af underfanerne, gem-
mer og derefter hopper til modulet Tankanlæg, hvor du indtaster detail-
oplysninger og gemmer disse, beholder dette modul åbent men nu går 
tilbage til modulet Virksomhed, Landbrug, etc., hvor du tilføjer flere poster 
på en af de tre faner og gemmer, og derefter igen hopper til modulet 
Tankanlæg, så vil de nye poster heller ikke vises i dette modul før hoved-
posten er genhentet med F5. 

Hent/overflyt en registreret post til den aktive lokalitet  

Når data for en post skal tilføjes på en af de 3 underfaner Tank, Udskiller 
og Sandfang er der også mulighed for at vælge at overflytte en af de 
eksisterende poster, der er knyttet til en anden lokalitet. Det gøres ved at 
klikke på specialknappen øverst på fanerne, f.eks. . 
OBS! Der skal ikke indsættes en ny tom post før brug af denne facilitet! 

Ved aktivering af denne knap åbnes en listboks, der viser en oversigt over 
alle registrerede tanke, udskillere eller sandfang i systemet: 
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Efter valg af en post i listboksen og et klik på OK-knappen, overflyttes alle 
data for den valgte, eksisterende post til den aktuelle lokalitet (virksom-
hed, landbrug, åbent land post eller jordforurening). Allerede ved 
forladelse af vinduet ændres og gemmes data altså i databasen. 

OBS! Brug af denne knap på fanerne indebærer altså, at registreringen af 
den valgte tank, udskiller eller sandfang (med alle tilknyttede data) fjernes 
fra den lokalitet, den er tilknyttet. I stedet flyttes og tilknyttes posten til den 
lokalitet, der er valgt i det modul hvor overflytningen foretages. For 
udskilleres vedkommende gælder desuden, at evt. bi-referencer - f.eks. 
foretaget på fanen Processer under Spildevand i modulet Virksomhed, 
eller på fanen 'Befæst. arealer' i modulet Åbent Land - samtidig slettes. 

Hvis man stadig ønsker at det skal fremgå af den "gamle" lokalitet, at der 
har været tilknyttet disse oplysninger, må man manuelt tilføje en bemærk-
ning herom på en notefane eller lign.  

 knappen er således specielt tænkt anvendt i for-
bindelse med oprettelse af en ny virksomhed, som har overtaget byg-
ninger og arealer fra en tidligere (nu lukket eller flyttet) virksomhed.  

Sletning af en post 

Registrerede poster kan ikke slettes 
direkte fra de 3 underfaner Tank, 
Udskiller og Sandfang. Forsøg herpå 
giver en fejlmeddelelse lig denne: 

Når en post ønskes slettet skal du altså 
først hoppe til den pågældende post i modulet Tankanlæg. Det gøres via 
-knappen for enden af posten. I modulet Tankanlæg slettes en post på 

sædvanlig vis; altså ved at give den fokus, og herefter klikke på Slet-
knappen samt på Gem-knappen.  

OBS! Når du sletter en post, slettes alle registrerede data, knyttet til 
den pågældende post, dvs. både detaildata for posten fra 
modulet Tankanlæg samt alle evt. bi-referencer til posten. 

Hvis det f.eks. er en tankpost der slettes, så betyder det at alle detaildata 
om tanken, registreret på fanen Tank i modulet Tankanlæg slettes, og det 
samme gør alle underordnede data til tanken, dvs. inspektioner af tanken, 
skader på tanken samt renovationer af tanken. Og hvis det er en udskiller 
der slettes, så slettes herudover også evt. bi-referencer foretaget på fanen 
Processer under Spildevand i modulet Virksomhed, eller på fanen 'Befæst. 
arealer' i modulet Åbent Land. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..55..00  

Når man klikker på -knappen for et sandfang, så "springer" man over i 
modulet Tankanlæg til det aktuelle sandfang på fanen Sandfang under 
den lodrette hovedfane 'Udskillere - Sandfang'. 
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TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..11..00  

På standardfanen for oprettelse og visning af olie- og kemikalietanke er 
tilføjet et felt til visning af fabrikationsåret (Prod.år) for tanken. Krav om 
udskiftning af tanke er i lovgivningen bundet op på dette år. 

 

Denne fane findes i disse miljømoduler: Virksomhed, Landbrug, Åbent 
Land, Råstofgrave, Jordforurening og Jordforurening DKJord. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..22..00  

Under standardfanen Tankanlæg, som findes i en række moduler, har vi 
tilføjet en ny underfane for registrering af jordvarmeanlæg.  

Fanen fungerer på samme måde som de andre faner under fanen 
Tankanlæg, idet der blot angives et Id og gemmes, hvorefter der kan 
springes til modulet Tankanlæg, hvor yderligere detaildata kan angives. 
Den nye underfane er tilføjet i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent 
land, Jordforurening, Jordforurening DKJord, Råstofgrave og Tankanlæg. 

 

På standardunderfanen Tanke for registrering af olie- og kemikalietanke 
(som findes i modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent land, 
Jordforurening, Jordforurening DKJord, Råstofgrave og Tankanlæg) har vi 
tilrettet springknap-funktionaliteten, så det altid er samme lokalitet der 
bliver valgt, når man springer til Tankanlæg modulet. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..22  

Disse felter vises også på oversigtsfanen Jordvarmeanlæg: 

• et felt til angivelse af en procentsats for frostvæske 
• et felt til angivelse af mængde af antikorrosionsvæske i liter 
• et tjekboksfelt til angivelse af deklaration eller ej 
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TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..44..00  

Nogle brugere har oplevet, at når man sprang til modulet Tankanlæg fra 
oversigtsfanen Udskillere, der findes i mange miljømoduler, så blev 
tømning af udskilleren først vist, når man havde klikket på fanen 
Sandfang og derefter skiftede tilbage til fanen Tømning. Problemet kunne 
opstå, når man sprang til den første række på en fane som havde 
underliggende data. Problemet optræder ikke mere det pågældende sted. 
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Modulets stamdata 

 
Modulet Tankanlæg har ganske få stamdata, som kun anvendes af dette 
modul – nemlig følgende stamdata: Tankindhold, Informationskilder, 
'Ude af brug, årsager', Producent(Olieudskillere) og Producent(Tanke). 
De øvrige stamdata, der bruges i modulet er fælles stamdata for systemet 
(se næste afsnit). 

Start med at vælge menupunktet StamdataTankanlæg. Stamdata vinduet 
for Olie- og kemikalietanke vil herefter åbnes med en visning af fanen 
Tankindhold. Når du klikker på Hent-knappen vil vinduet se sådan ud: 

 

Ved hjælp af knapperne Slet og Indsæt kan du slette og indsætte poster 
på de forskellige faneblade. 

På fanebladet Tankindhold (se billedet herover) finder du den kodeliste, 
der bruges i feltet Indhold på fanen Tanke|Tank i modulet. 

På fanebladet Informationskilder finder du den kodeliste, der bruges i 
feltet Informationskilde på fanen Tanke|Tank i modulet. 

På fanebladet 'Ude af brug, årsager' finder du den kodeliste, der bruges 
i feltet 'Ude af brug' på fanen Tanke|Tank i modulet. 

På fanebladet Producent(Olieudskillere) finder du den kodeliste, der 
bruges i feltet Producent på fanen Udskillere i modulet. 

På fanebladet Producent(Tanke) finder du den kodeliste, der bruges i 
feltet Producent på fanen Tanke|Tank i modulet. 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..44..22  

Styring af Web-login: På stamdata fanen Tømningsfirmaer defineres alle 
de brugere (med brugernavn og adgangskode), som skal kunne logge på 
og anvende web-modulet for tømning af olieudskillere. Ingen anden 
rettighedstildeling er altså nødvendig for disse brugere. Markering i feltet 
Aktiv angiver, at den pågældende bruger må bruge web-modulet. 



     GeoEnviron 7.4    Modulets stamdata 

1. udgave, juli 2012     ----    44444444    ----    

Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi brugerkoder på mindst 8 tegn, 
der både indeholder store og små bogstaver, samt tal og specialtegn. 

Fælles stamdata 

En stor del af de stamdata modulet benytter, deler det imidlertid med de 
andre GeoEnviron moduler. Du finder disse stamdata i 2 menupunkter 
under menuoverskriften 'StamdataFælles stamdata'. Menupunkterne er 
henholdsvis: Diverse og Matrikler (som indeholder stamdata for 
grundmodulet Matrikelregister).  

I vinduet for diverse fælles stamdata finder du - under fanebladet 'Adm. 
enheder/Navn adm. enheder' - navnedefinitionen på flere af kodeliste-
knapperne i modulets hoveddata vindue. Disse felter kan nemlig 
omdøbes og anvendes til registrering af andre ting. Det drejer sig om 
felterne: Kommune og Opland. 

I dette vindue finder du også - under fanen Adresser/Adresser - det cen-
trale adresseregister, hvor ændringer i adresseoplysninger skal foretages. 

 
Vinduet med diverse fælles stamdata er rubriceret med faneblade i to niveauer. 

Under et andet faneblad, 'Typer & koder/Sagsmedarbejdere', defineres de 
forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. Her er der i øvrigt 
mulighed for at gøre en sagsbehandler inaktiv, hvilket betyder at han/hun 
kun vil optræde i Init./Sagsbehandler listbokse i forbindelse med søgning. 
(Feltet Systemadm. bruges ikke i standardudgaven af programmet). 
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Under fanebladet 'Typer & koder/Lokalitetstyper', defineres de forskellige 
lokalitetstyper, der skal bruge systemet. Det er altså her du evt. kan 
oprette en ny lokalitetstype, der udelukkende kan bruges til registrering af 
tankdata - ved at vælge systemtypen Tankanlæg. 

 

Du kan også læse mere om stamdata og redigering af stamdata i manua-
lerne 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper' (kapit-
let 'Tabeller og stamdata') samt 'Superbruger Information'. 

OpOpOpOpgave 2gave 2gave 2gave 2    

Formål: At opbygge kendskabet til redigering af stamdata  

 
1. Gå ind i vinduet for stamdata administration af adresser ved at vælge 

menupunktet ’StamdataFælles stamdataDiverse’ og fanebladet 
Adresser/Adresser. 

2. Tilføj en fiktiv person/adresse til systemet 

3. Prøv herefter at indsætte adressen på fanebladet Inspektion under 
fanen Tank i feltet 'Udført af' ved valg fra listboksen. 

4. Prøv at kikke på nogle af de andre stamdata, der er i de forskellige 
stamdatavinduer. Se på, hvilke kategorier/koder, der er skabt under de 
forskellige stamdata områder. 

5. Indsæt eventuelt nye stamdata under nogle af de andre stamdata 
områder, og prøv herefter på lignende måde at bruge de nytilføjede 
koder på registreringsfanebladene. 
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Basisfunktioner på modulets data 

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

Fotos 

Med hjælpeværktøjet Fotos kan du knytte fotos, tekniske tegninger eller 
andet billedmateriale til den enkelte lokalitet (tankanlæg), eller du kan 
registrere billederne som utilknyttede elementer i billedarkiv databasen. 
Billeder, der skal tilknyttes, skal være i billedformat .bmp, .jpg eller .gif. 

Fotoarkivet kan vælges ved hjælp af værktøjslinien og det viste 
ikon.  

Men du kan også vælge Fotos ved hjælp af menupunktet: 
DokumentationFotos. 

 
Vil du knytte et billede til et tankanlæg, gør du sådan her: 

• Vælg den pågældende lokalitet i modulet Tankanlæg, Jord-
forurening, Virksomhed, Landbrug eller Åbent Land. 

• Vælg herefter Fotos med menupunktet DokumentationFotos eller ved 
hjælp af knappen på værktøjslinien. (Fotoarkivet kommer nu frem på 
skærmen med et tomt datavindue.) 

• Klik på Indsæt-knappen (vinduet renses for indhold men tilknyttes 
virksomheden i feltet Lokalitet) 

• Skriv et navn på fotoet i feltet Foto 
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• Udfyld felterne Fotograf, Beskrivelse og ’Data for foto’ – eller lad 
være, de er valgfrie at udfylde. 

• Klik på tekstknappen Stinavn og klik dig ned gennem mappestruk-
turen til det billede (formatet .bmp, .jpg eller .gif.) du vil registrere. 

• Klik på billedets filnavn og vælg Åben. Feltet udfyldes nu med den 
valgte dokumentsti, og billedet vises til højre i vinduet. 

• (Klik på tekstknappen Lokalitet, hvis du vil ændre lokalitets-
tilknytningen, eller klik på tekstknappen Undersøgelse, hvis du vil 
knytte billedet til en undersøgelse fra Feltundersøgelsesmodulet) 

• Klik på tekstknappen Kilde, hvis du angive en litteraturkilde 
• Klik på Gem-knappen, så din indtastning bliver gemt 

Når du gemmer får fotoet tildelt en nummer i billedarkivet. Dette nummer 
kan du se i det nedsænkede felt øverst til venstre i vinduet.  

Du kan læse mere om registrering og håndtering af fotos i basismanua-
len, under afsnittet Hjælpeværktøjerne ⇒ Fotos.   

Kildehenvisninger 

I hjælpeværktøjet Kildehenvisninger har du mulighed for at henvise til 
litteraturkilder, der er relevante for den enkelte lokalitet (tankanlæg).  

Kildehenvisninger kan vælges ved hjælp af værktøjslinien og det 
viste ikon. 

Du kan også vælge Kildehenvisninger ved hjælp af menupunktet: 
DokumentationLitteraturkilder pr. lokalitet. 

Er der ikke knyttet nogle litteraturhenvisninger til lokaliteten, vil vinduet 
imidlertid være helt gråt når du åbner det. 



     GeoEnviron 7.4  Basisfunktioner på modulets data 

1. udgave, juli 2012     ----    48484848    ----    

Du tilføjer en kildehenvisning på følgende måde: 

• Vælg den pågældende lokalitet i modulet Tankanlæg, Jord-
forurening, Virksomhed, Landbrug eller Åbent Land. 

• Vælg herefter Kildehenvisninger med menupunktet 'Dokumentation 
Litteraturkilder pr lokalitet' eller ved hjælp af knappen på værk-
tøjslinien.  

• Klik på Indsæt-knappen 
• Klik på tekstknappen Kildenr. og vælg en litteraturkilde fra 

listboksen 
• Tilføj eventuelt supplerende bemærkninger i feltet Bemærkninger 
• Klik på Gem-knappen 
 
Du kan tilføje et ubegrænset antal kildehenvisninger på denne måde, og 
de vil alle blive knyttet til den lokalitet, du har fremme på skærmen, når 
du vælger menupunktet Litteraturkilder. Tilføjer du mere end en kilde-
henvisning til en lokalitet, udstyres vinduet med et rullepanel i højre side, 
som du kan vælge med. 

Udskrivning fra datavinduer 

Udskrivning kan enten vælges på værktøjslinien via det viste 
ikon, med tastaturgenvejen CCttrrll++pp, eller med ved hjælp af 

menupunktet FilerPrint… 

Når du vælger Udskriv mens modulet 
Tankanlæg er aktivt, kommer der en 
listboks op på skærmen, som indehol-
der udskrivningsvalg for de forskellige 
faner modulet indeholder. Ved valg af 
en af disse faner udskrives der grund-
oplysninger om lokaliteten eller 
tankanlægget plus data for alle de 
poster der er registreret på den 
pågældende fane. I de tilfælde hvor et 
højere data niveau er angivet i parentes udskrives der imidlertid kun de 
data poster, der er underlagt den valgte post på dette højere niveau. For 
inspektioners vedkommende udskrives der eksempelvis kun data for de 
inspektioner der er knyttet til den tank der har fokus (bliver vist) på fanen 
Tank i udskrivningsøjeblikket. 

Når du vælger udskrivning mens 
en stamdata fane er aktiv, udskri-
ves de viste poster på fanen (uden 
en yderligere bekræftelse). Ud-
skrivning af en kodeliste kan dog 
også foretages via Udskriv knap-
pen, som findes i alle listbokse. 
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Rapportudskrivning 

Når du vælger udskrivning i en rapport, vises 
et vindue svarende til dette. Generering og 
udskrivning af modulets rapporter, beskrives 
nærmere i næste kapitel. 
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Modulets rapporter 

 
I dette kapitel vil vi se på de rapporter, der er lavet specielt til modulet 
Tankanlæg.   

Generelt om rapporterne 

Rapporterne er skabt for at gøre det nemt at udskrive indholdet af de 
forskellige tabeller i databasen, så de fremstår på en overskuelig og 
sammenlignelig måde. Hver rapport er således specialdesignet for at til-
godese disse behov. 

Generering og udskrivning af rapporter 

I de følgende afsnit vil rapporterne blive gennemgået hver især. Men først 
skal vi lige se på nogle fællestræk, der gør sig gældende for rapporterne. 

Øverst i rapportvin-
duerne er der et 
antal kodefelter, der 
definerer rapporten, 
plus et referencefelt, 
der automatisk bliver 
udfyldt med login 
navnet. Yderst til høj-
re sidder Hent-knap-
pen. Når den aktive-
res, hentes de valgte 
data fra databasen, 
hvorefter rapporten 
genereres og vises i 
det store felt, rap-
portvisningsfeltet, ne-
denunder.  

 

I rapportvisningsfeltet har du mulighed for at zoome 
ind og ud på visningen af teksten ved anvendelse af 
højrekliksmenuen. Ved hjælp af denne menu kan du 
også kopiere, sortere og filtrere visningen, udskrive 
rapporten eller gemme den som en selvstændig fil.  

Disse funktioner kan du læse mere om i kapitlet 
'Standard faciliteter' i manualen Basisprogram… 

En eventuel sortering eller filtrering af visningen i rapportvisningsfeltet vil 
også have indflydelse på udskriften. Valg af en anden zoom-indstilling har 
det imidlertid ikke. 

Kodefelter Referencefelt Hent-knap 

Rapportvis-
ningsfeltet 
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Rapporternes kodefelter 

Før vi går videre til at kikke på de enkelte rapporter, lad os da lige se lidt 
nærmere på rapporternes kodefelter. 

Kodefelternes funktion er at definere en afgrænsning af det der hentes i 
databasen. Så udfyldes et kodefelt ikke, betyder det at dette felt ikke virker 
som filter i forhold til, hvad der hentes i databasen. 

Kodefelterne optræder enten selvstændigt eller som kodefeltpar hvormed 
du sætter et interval.  

Når kodefelter optræder parvis gælder følgende regler: 

• Udfylder du kun det første kodefelt, hentes kun den eller de poster 
med denne kode i databasen.  

• Udfylder du kun det sidste kodefelt, hentes alle poster op til og med 
denne kode i databasen. 

• Udfylder du begge kodefelter, hentes de poster med disse to koder 
plus alle dem imellem i databasen. Her sætter du altså et interval. 

• Udfylder du ingen af kodefelterne, hentes alle poster i databasen, der 
matcher rapportens udvælgelseskriterier. Men en del rapporter kræver 
at mindst et af felterne udfyldes for at den kan hente data. Så da vil du 
få dette at vide når du klikker på Hent-knappen. 

På billedet herunder kan du se de kodefelter, du støder på i rapporterne. 

 

I kodefeltet 'Lokalitets id' vælger du en lokalitet fra listboksen, der dukker 
frem når du klikker på knappen (- du kan også bare indtaste indholdet i 
det hvide kodefelt, hvis du kan huske lokalitetens id-nummer). 

I felterne 'Fra Postnr.' og 'Til Postnr.' kan du angive et interval ved 
angivelse af to postnumre - et i hvert felt. 

Referencefeltet, der udfyldes automatisk med login navnet, har ikke den 
store betydning. Indholdet heri bliver blot skrevet i den øverste del af 
rapporten. Feltet kan evt. bruges til andre informationer. 

Når du har udfyldt felterne, klikker du på Hent-knappen. Rapporten gene-
reres nu. Det kan godt tage lidt tid, hvis der er mange oplysninger, der 
skal behandles. 
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Rapporter, der kaldes fra modulet 

Rapporten: Udvalgte lokaliteter 

  Når der er lavet en søgning i modulet Tankanlæg kan der med denne 
knap, der er placeret i modulets oversigtsvindue, kaldes et rapportvindue 
som viser en liste med de lokaliteter eller tankanlæg, der blev fundet ved 
søgningen. Rapporten indeholder oplysninger om lokalitetens eller 
tankanlæggets ejer med navn, adresse og postnummer fra fanen Ejend.-
Ejeropl.  

Før udskrift via -knappen i programmets værktøjslinie giver denne 
rapport mulighed for at tilføje en overskrift. 
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Rapporten: Tankoplysninger 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  66..55..00  

En rapport med oplysninger om alle tanke på den aktuelle lokalitet kan 
kaldes via en printer-knap i højre side af fanen Tank.  

 

 

Rapporten kan udskrives til printer eller gemmes som fil via 
højrekliksmenuen. 

For lokaliteten hentes data i disse felter i rapporten: 

Felt Fane 

Navn Hoveddata vinduet 

Adresse Hoveddata vinduet 

Postnr. og postdistrikt Hoveddata vinduet 
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For hver tank hentes data i disse felter i rapporten: 

Felt Fane Note 

Tank ID Tank  

Placering Tank  

Volumen (l) Tank  

Etableringsdato Tank Hvis feltet er tomt, indsættes data i feltet 
'Etableret, ca.' 

Sløjfes i (årstal) Tank  

Fjernet, dato Tank Hvis feltet er tomt, indsættes data i feltet 
'Fjernet, ca.' 

Afblændet, dato Tank Hvis feltet er tomt, indsættes data i feltet 
'Afblændet, ca.' 

Bemærkning Tank  

 

TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..33..22  

Tankindhold vises i rapporten, der åbnes via printer-ikonet på fanen Tank. 

Rapporter under menuen Rapporter 

Herudover er der lavet følgende rapporter til modulet Tankanlæg: 

• Rapporten 'Tanke pr. lokalitet' 
• Rapporten 'Førstehånds kontrol af enkeltbundet ståltank' 
• Rapporten 'Opfølgende kontrol af enkeltbundet ståltank' 

 
Disse 3 rapporter, der alle er at finde under menuoverskriften Rapporter| 
Tankanlæg, beskrives nærmere herunder. 
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Rapporten: Tanke pr. lokalitet 

Rapporten 'Tanke pr. lokalitet' oplister alle de tanke, der er registreret i 
modulet Tankanlæg i forbindelse med en lokalitet i modulerne 
Virksomhed, Landbrug, Åbent Land og Jordforurening (evt. kun indenfor 
et anført postnummer-interval). 

OBS! Tanke bliver ikke vist i rapporten, hvis disse kun er registreret i 
modulet Tankanlæg – og altså ikke er knyttet til en lokalitet i modulerne 
Virksomhed, Landbrug, Åbent Land og Jordforurening.   

 
 

Et klik på Hent-knappen viser alle tanke der opfylder kriterierne. Ved 
angivelse af et 'Lokalitets id' vises kun tanke på denne lokalitet, og ved 
angivelse af et postnummer-interval vises kun tanke på lokaliteter inden 
for dette interval. 

For hver lokalitet udskrives data fra følgende felter (når der vel at mærke 
er registreret data i felterne): 

Lokalitetens Id, navn, adresse - fra hoveddata vinduet 
Tank id - fra fanebladet Tank 
Etableringsår (etableringsdato) - fra fanebladet Tank 
Materiale (tanktype) - fra fanebladet Tank 
Bund - fra fanebladet Tank 
Side (dobbeltsidet) - fra fanebladet Tank 
Beskyt. (indv. forseglet) - fra fanebladet Tank 
Renoveret, dato - fra fanebladet Tank 
Inspektion, dato - fra fanebladet Inspektion 
Inspektions id - fra fanebladet Inspektion 
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Rapporten: Førstehånds kontrol af enkeltbundet ståltank 

Rapporten 'Førstehånds kontrol af enkeltbundet ståltank' oplister alle 
enkeltbundede ståltanke (evt. kun indenfor et anført postnummer-interval), 
med en etableringsdato der ligger mere end 14 år tilbage****, som ikke er 
dobbeltsidede, indvendigt forseglede, renoverede eller inspicerede, og 
som er registreret i modulet Tankanlæg. 

**** Tanke bliver kun vist i rapporten når årstallet for dags dato minus 
årstallet for etableringsdatoen for tanken er over 14 år, eksempelvis: 
2005 - 1990 = 15  

 
 

Et klik på Hent-knappen viser alle tanke der opfylder kriterierne. Ved 
angivelse af et 'Lokalitets id' vises kun tanke på denne lokalitet, og ved 
angivelse af et postnummer-interval vises kun tanke på lokaliteter inden 
for dette interval. 

For hver lokalitet udskrives data fra følgende felter (når der vel at mærke 
er registreret data i felterne): 

Lokalitetens Id, navn, adresse - fra hoveddata vinduet 
Tank id - fra fanebladet Tank 
Tank placering (bemærkning) - fra fanebladet Tank 
Tank volumen (l) - fra fanebladet Tank 
Etableringsår (etableringsdato) - fra fanebladet Tank 
Sårbarhedsklasse (sårbarhed) - fra fanebladet Tank 
X- & Y-koordinat - fra fanebladet Tank 
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Rapporten: Opfølgende kontrol af enkeltbundet ståltank 

Rapporten 'Opfølgende kontrol af enkeltbundet ståltank' oplister alle 
enkeltbundede ståltanke (evt. kun indenfor et anført postnummer-interval), 
med en inspektionsdato (på fanen Inspektion) der ligger mere end 4 år 
tilbage****, som ikke er dobbeltsidede, indvendigt forseglede eller renove-
rede, og som er registreret i modulet Tankanlæg. 

**** Tanke bliver kun vist i rapporten når årstallet for dags dato minus 
årstallet for inspektionsdatoen for tanken er over 4 år, eksempelvis:   
2005 - 2000 = 5  

 
 

Et klik på Hent-knappen viser alle tanke der opfylder kriterierne. Ved 
angivelse af et 'Lokalitets id' vises kun tanke på denne lokalitet, og ved 
angivelse af et postnummer-interval vises kun tanke på lokaliteter inden 
for dette interval. 

For hver lokalitet udskrives data fra følgende felter (når der vel at mærke 
er registreret data i felterne): 

Lokalitetens Id, navn, adresse - fra hoveddata vinduet 
Tank id - fra fanebladet Tank 
Tank placering (bemærkning) - fra fanebladet Tank 
Inspektions id - fra fanebladet Inspektion 
Inspektions dato - fra fanebladet Inspektion 
Tank volumen (l) - fra fanebladet Tank 
Etableringsår (etableringsdato)  - fra fanebladet Tank 
Sårbarhedsklasse (sårbarhed) - fra fanebladet Tank 
X- & Y-koordinat - fra fanebladet Tank 
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TTiillfføøjjeellsseerr  oogg  æænnddrriinnggeerr  ii  vveerr..  77..11..22  

Rapporten: Tanke 

Rapporten Tanke udtrækker data om alle tanke, der er registreret i 
forbindelse med en lokalitet. Rapportens udtræk af data kan begrænses til 
en enkelt lokalitet eller alle lokaliteter inden for et interval af postnumre. 

Udfyld eventuelt disse udvælgelsesfelter øverst i rapportvinduet: 

Lokalitet tanke på denne lokalitet 
Fra/til Postnr. lokaliteter i et postnummer-interval 

 
Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten. 

 

For lokaliteten hentes data i disse felter i rapporten: 

Lok.Id - fra hoveddata vinduet 
Navn - fra hoveddata vinduet 
Adresse - fra hoveddata vinduet 
Postnr. og postdistrikt - fra hoveddata vinduet 
 
For hver tank hentes data i disse felter i rapporten: 

Tank ID - fra fanen Tank 
Tanknr - fra fanen Tank 
Volumen (l) - fra fanen Tank 
Placering - fra fanen Tank 
Tanktype/materiale - fra fanen Tank 
Indhold - fra fanen Tank 
Etableringsdato - fra fanen Tank 
Afblændet, dato - fra fanen Tank 
Afblændet, ca. - fra fanen Tank 
Fjernet, dato - fra fanen Tank 
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Fjernet, ca. - fra fanen Tank 
Tankattest - fra fanen Tank 
Producent - fra fanen Tank 

 
Klik på knappen  ud for en tank i rapporten for at åbne modulet 
Tankanlæg og få vist flere detaljer om tanken. 

 

 

Opgave 3Opgave 3Opgave 3Opgave 3    

Formål: At opbygge kendskabet til brugen af rapporter og filtrerings-
funktionen  

 
1. Start med at åbne en rapport; vælg menupunktet Rapporter/ 

Tankanlæg/Tanke pr. lokalitet. 

2. Vælg en lokalitet i feltet 'Lokalitet Id' samt evt. et postnummer-interval i 
felterne nedenfor. 

3. Klik på Hent-knappen. Rapporten genereres nu i rapportvisningsfeltet 
nederst i vinduet. 

4. Prøv at ændre teksten i referencefeltet. Klik på Hent-knappen. Den 
nyindtastede reference vises nu i rapportvisningsfeltet. 

5. Afprøv nogle af de andre rapporter, der hører til modulet. Dan dig et 
indtryk af deres anvendelsesmuligheder. 

6. Hvis der er mere tid til opgaven, så eksperimenter med forskellige 
måder at filtrere på i rapporterne. 
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Tastaturgenveje i GeoEnviron 

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

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 
    



     GeoEnviron 7.4    Tastaturgenveje 

1. udgave, juli 2012     ----    61616161    ----    

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 
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