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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron version 10.1 omfatter disse produkter: 

GeoEnviron 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 10.1.0 

Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.0.x 

Integrationer 

 BBRGD service 1.2.4937.698 

 Jupiter (Vandindvinding) service 1.4.4898.696 

Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.1.0 

API-er 

 GIS API 2.9.0 

Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.1.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Layout af brugerflade 

Vælg standard-faneblad i sidepanel 

Man kan vælge om man vil starte med at se Links eller Kort fanen i sidepanelet. 

Ændringen slår igennem næste gang man starter programmet op. 

Klik på værktøjsknappen  øverst til venstre i sidepanelet og vælg Kort eller Links. 

Åbn kort i selvstændigt vindue 

Man kan åbne GeoEnviron Kort i et vindue, der kan maksimeres, flyttes og lukkes.  

GeoEnviron husker størrelsen og placeringen af kort-vinduet efter det er lukket, så 

det får samme størrelse og placering næste gang det åbnes. 

Åbn kort-vinduet med  knappen øverst til venstre i sidepanelet på fanen Kort. 

Standardfunktionalitet 

Dato søgning er ændret 

1. Korrekt håndtering af indtastning af flere datokriterier i samme fane. 

2. Det er nu muligt at angive 00 for året 2000 - de 2 første cifre er valgfrie. 

Programmet "gætter" på, at man mener indeværende århundrede. 

Oversigter 

Tilsyn Dashboard 

Opfyldelses procent (baren) tager højde for skifte af kategori i løbet af året 

Udførelsesprocenten (baren), der viser hvor stor en andel af årets planlagte tilsyn 

der er gennemført, tager højde for om virksomheder har skiftet kategori fra 1a eller 

1b til 2 i løbet af året, og ligeledes om virksomheder har skiftet fra 2 til 1a eller b. 

Før kunne man opleve, at dashbordet ikke viste 100 % opfyldelse selvom alle 

planlagte tilsyn for året inden for en kategori var udført. 

Tilsynsarbejdsplanlægning 

Forbedret autoberegning af prioriterede tilsyn 

I tilsynsarbejdsplanen blev der udpeget for få kategori 1b og for mange kategori 2 

virksomheder/landbrug med lav risikoscore (2,8) til prioriteret tilsyn. 

Sager og dokumenter 

Træk/slip af e-mail fra Outlook virker i GeoEnviron SmartCloud (TURBO) 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Hovedaktivitets DMA-virksomhedstype skiftes med det samme 

Når der skiftes indberetningskategori på en hovedaktivitet i stamdata til virksomhed 

og landbrug, skifter DMA-virksomhedstypens navn med det samme.  

Før skulle man gemme og trykke Hent, før DMA-virksomhedstypens navn blev 

ændret. 

Modulet Virksomhed 

Rettelse af fejl i navn på hovedaktivitet E61 

Listepunkt E 61 

Navnet på hovedaktiviteten E61 var fejlbehæftet. Kodens navn er ændret til: 

Levnedsmidler af veg.råstof., prod. < 300 tons/dag 

Beskrivelsen af listepunktet i brugerbetalingsbekendtgørelsen: Andre virksomheder, 

der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af 

levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af 

færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. 

Modulet Landbrug 

Links til CVR og CHR virker atter 

Der er genindført knapper på fanen Landbrug i GeoEnviron, der slår landbruget op  

 på CVRs hjemmeside, hvis CVR-nr er angivet 

 på CHRs hjemmeside, hvis CHR-nr er angivet 

Send e-mail og gå til hjemmeside virker atter 

Der er genindført knapper på fanen Landbrug i GeoEnviron til 

 oprettelse af ny e-mail til landbrugets e-mail-adresse 

 åbning af landbrugets hjemmeside i din standard-browser 

Modulet CVR 

Knapper til opret/gå til virksomhed/landbrug vises atter 

Der er genindført knapper i hoveddata vinduet i modulet CVR til at   

 oprette en virksomhed/et landbrug i virksomheds- eller landbrugsmodulet 

 gå til en virksomhed/et landbrug i virksomheds- eller landbrugsmodulet 
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Modulet Tidsregistrering 

Udtræk til Debitor – Miljøgebyr 

Ændring i udtræk til faktura 

Alternativ adressekode angives som debitors (ikke CVR-) adresseregister i udtræk, 

når der i udtræksvinduet ikke er sat flueben ved Hent officiel adresse via CVR-nr. 

Denne fejl, som nu er er rettet, blev introduceret i GeoEnviron 9.0.0 11-12-2015. 

Modulet Vandindvinding 

Ændret definition af "aktiv" på indvindingsanlæg 

Der er ændret navn, tooltip og mikrohjælp på aktiv-datoer på fanebladet Anlæg. 

Det fremgår nu tydeligt, at datoerne handler om anlæggets aktivperiode og ikke om 

indvindingstilladelserne, så det er i overensstemmelse med definitionen i Jupiter. 

1) Navnet på feltet Startdato er ændret til Etableret. Tooltip og mikrohjælp for 

Etableret er sat til "Startdato i anlæggets aktivperiode". 

2) Navnet på feltet Udløbsdato er ændret til Lukket. Tooltip og mikrohjælp for 

Lukket er sat til "Slutdato i anlæggets aktivperiode". 

Aktiv-felt er gjort inaktivt, men søgbart 

Aktivfeltet kan ikke redigeres. Fluebenet sættes afhængig af om slutdato er sat eller 

ej (Der tages ikke hensyn til om datoen er i fremtiden).  

Feltet kan bruges ved søgninger. 

Integration – Jupiter 

Kodelister ajourføres automatisk af Jupiter-servicen 

Jupiter-servicen indsætter og opdaterer automatisk koder i GeoEnviron kodelister, 

der bruges direkte i skærmbillederne. 

 Findes en kode i Jupiter, men ikke i GeoEnviron, indsættes den som aktiv 

(Det fremgår af Jupiter-loggen, hvor mange nye koder der er tilføjet) 

 Findes en kode i GeoEnviron, men ikke i Jupiter, sættes den inaktiv (Der 

skrives en advarsel i Jupiter-loggen i Vandindvindingskalenderen) 

 Hvis en kodes navn i GeoEnviron er forskellig fra Jupiters navn, ændres 

kodens navn automatisk (Der skrives en advarsel i Jupiter-loggen) 

Disse kodelister ajourføres automatisk som beskrevet ovenfor: 

GE stamdata GE fane GE tabel Jupiter kodeliste 

Prøve/Analyse Analyseprogrammer analysis_program Analyseprogram 

Fælles|Diverse Postnumre postal_codes Postnummer 

Fælles|Diverse Kommuner 2007 gsc_district_2007 Kommune2007 
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Jupiter-servicen lægger data ind i særskilte tabeller, som efterfølgende benyttes til 

at mappe GE kodelister til. 

 Jupiter servicen opdaterer alt i disse tabeller (Det fremgår af Jupiter-loggen, 

hvor mange nye koder der er tilføjet) 

 I GeoEnviron kodelister mappes koder til disse tabeller via feltet Jupiterkode 

Følgende kodeliste mappes automatisk som beskrevet ovenfor: 

GE stamdata GE fane GE tabel Jupiter kodeliste 

Boringer Boringsformål std00095 Boringsformål 
 

Indtags anvendelse 

Anvendelsen af et indtag kan angives på tilkoblingen mellem indtaget og anlægget. 

Der vælges mellem alle Jupiters indtagsanvendelser (fx sløjfet/opgivet).  

 

Før angav man indtagets anvendelse (montering/indvinding) på boringens indtag. 

Man skal stadig masseoverføre "Anlægs tilkoblede boringer og indtag", så 

ændringen slår igennem og kan ses i Jupiter. 

Modulet Byggesag 

Ændring af valg af byggesags sagsnavn fra krydsreference 

Man kan nu ændre sit valg af sagsnavn fra listen, efter at sagen er blevet oprettet.  

Det sker, at man kommer til at vælge forkert, eller man efter en gennemgang af 

sagen bliver klar over, at indholdet er anderledes end først antaget. 

Sagstæller nulstilles ved årsskifte 

Sagstæller nulstilles i Stamdata -> Byggesag -> Parameter, når året er ændret, og 

en administrator-bruger ændrer år, så der oprettes en ny mappestruktur for året. 

 



NYHEDER I GEOENVIRON 10.1.0 Ændringer i API’er 

 

- 9 - 

ÆNDRINGER I API’ER 

GeoEnviron GIS API 

Hent data om jordforureningslokaliteter 

ContaminatedLand - Denne entitet repræsenterer en jordforureningslokalitet 

Den nye entitet er dokumenteret her. 

Hent flere data om jordforureningsaktiviteter 

Industrikode og samlet antal matrikler på lokaliteten kan hentes for entiteten. 

ContaminatedLandActivity - Denne entitet repræsenterer en jordforureningsaktivitet 

Entiteten er dokumenteret her. 

Hent liste af entiteter der ligger indenfor eller overlapper en søgegeometri 

ContaminatedLandsByGeometry - Denne funktion anvendes til at hente en liste af 

jordforureningslokaliteter der ligger indenfor eller overlapper den angivne geometri. 

Den nye funktion er dokumenteret her. 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004617014-ContaminatedLand-Denne-entitet-repr%C3%A6senterer-en-jordforureningslokalitet
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004231349-ContaminatedLandActivity-Denne-entitet-repr%C3%A6senterer-en-jordforureningsaktivitet
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004231829-Funktioner-og-eksempler-p%C3%A5-url

