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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron version 10.2 omfatter disse produkter: 

GeoEnviron 

Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.1 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 10.2 

Integrationer 

Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.2 

 Adgangsadresser service 9.0.2.3 

 Byg og Miljø service 2.4.5248.783 

 DMA service 1.6.5248.783 

 Jupiter (Vandindvinding) service 1.5.5267.785 

Web-løsninger 

Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.2 

 Vandmængder og pejlinger 2.8.0 

API-er 

Opgradering forudsætter, at databasen er version GE 10.1 eller nyere 

 GIS API 3.0.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Layout af brugerflade 

Ændringer i brugerfladen 

Højrepanelet er fjernet fra GeoEnviron brugerfladen. Det skyldes blandt andet 

tekniske udfordringer på ældre skærme, hvor GeoEnviron ikke blev vist ordentligt. 

Via knapper nederst i venstrepanelet kan du åbne følgende vinduer: 

 Kort – browser-vindue med GeoEnviron Kort 

 Favoritkalender – dit foretrukne kalendervindue. Kan angives under gruppen 

Favoritkalender i personlig opsætning. Skriv navnet på kalenderen på samme måde 

som det ses i menuen Oversigter. 

 Favoritside – vindue med adgang til dine rapporter, lokaliteter og web-links 

 Beskedcenter – browser-vindue med beskeder til dig (er under udvikling) 

 Personlige indstillinger – vindue med personlig opsætning af GeoEnviron 

 Help Center – browser-vindue med GeoEnviron Help Center 

Oversigter 

Byg og Miljø Forkontor 

Fejlrettelse er udført, så der ikke opstår fejl under sagsoprettelsen, hvis man 

ændrer ejendom eller sagsbehandler. 

GeoEnviron Kalender 

Vælg flere sagsbehandlere samtidig 

Som udgangspunkt vises data for den bruger, som er logget på, i Kalenderen. 

I GeoEnviron Kalenderen kan man filtrere overordnet, hvilke data som ønskes vist i 

de forskellige faner: 

 Vis data for en konkret afdeling 

 Vis data for en konkret eller flere sagsbehandlere 

 Vis data for alle sagsbehandlere 
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Hvis du ønsker at vælge flere sagsbehandlere samtidig, så gøres dette ved at holde 

CTRL-tasten nede og udpege sagsbehandlerne i listboksen. 

Vis data for alle sagsbehandlere samtidig ved at slette indholdet i sagsbehandler-

feltet og trykke Enter eller Tab, så data genlæses i de forskellige faner. 

 

System administration 

Sysmgr brugere har adgang til dele af system administration 

Adgang til menupunkter under System Administration er ændret, så der kun 

kræves sysmgr database role til menupunkterne: Faneblade, Systemopsætning og 

Serverprogrammer (ændret fra dbo rettighed). 

Bruger med dbo rettighed har ligeledes adgang til ovennævnte menupunkter samt: 

Import/Eksport af data. 

GDPR Persondataforordning 

Logning af forespørgsler og åbnede vinduer 

GeoEnviron sikrer sporing af brugsadfærd i forhold til dataadgang, så I som 

dataansvarlige kan opfylde de nye skærpede regler fra EU. 

Alle åbnede vinduer og søgninger (forespørgsler) opsamles. 

Kun superbrugere knyttet til brugergruppen SYSMGR kan vælge menupunktet 

System Adm.|GDPR Persondataforordning og åbne et vindue med tre faner: 

Administration, Forespørgsler og Åbnede vinduer. 

Læs mere om logning af forespørgsler og åbnede vinduer her. 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/sections/360000443314-GDPR-Persondataforordning
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Import af adgangsadresser – Rotter og WEB Jordflytning 

Ændring i adgangsadresse-servicen 

Hidtil har kun adresser fra viewet JY63300V dannet grundlag for opdatering af 

adresseposter. Nu anvendes i stedet udelukkende BBR adgangsadresser fra viewet 

JY72000V.  

Det medfører, at nogle umatrikulerede og ubenyttede arealer ikke mere medtages. 

Viewet JY72000V indeholder lidt færre reelle adresser end JY63300V. Det kan dreje 

sig om fx ubenyttede grunde, fællesarealer for en grundejerforening og ejendomme 

på lejet grund. 

Efter indlæsning af adresser registreres eventuelle ændringer i matrikler og 

koordinater samt afledte koder for afløbsforhold, benyttelse og zonestatus. Koderne 

findes i de gamle views ved at bruge ESR-ejendomsnumre og -matrikler. 

Den nye version af servicen udfører de samme opgaver som før: 

 Servicen indlæser adgangsadresser fra ejendomsregisteret (Cognito eller LOIS) 

 Herfra kan de hentes ved kviksøgning af adresse i GE Rotter og web Jordflytning 

 Servicen tilføjer nye ejendomme i landzone og landejendomme i byzone 

 Servicen tilføjer nye vejkoder i kommunens vejkodetabel 

 

Integration – Byg og Miljø 

Vælg ekstern myndighed for sagen 

Når en sagsbehandler vælger BoM-status Sagen behandles af anden myndighed, 

skal der også vælges den eksterne myndighed, som behandler sagen. 

Fejlede indsendelser gensendes til Byg og Miljø 

Byg og Miljø servicen forsøger at gensende fejlede indsendelser til Byg og Miljø en 

gang hvert kvarter op til 9 gange før servicen giver op - og hvis jobbet stadig fejler, 

vil det fremgå af udførte kommandoer under fanen Server kommandoer.  

Derved undgås det, at brugeren skal gøre noget aktivt, når Byg og Miljø melder fejl 

på grund af nedbrud, overbelastning m.v. 
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Integration – DMA 

Fejlede indsendelser gensendes til DMA 

DMA servicen forsøger at gensende fejlede indsendelser til DMA en gang i døgnet i 

de kommende to døgn - derved undgås det, at brugeren skal gøre noget aktivt, når 

DMA melder fejl på grund af nedbrud, overbelastning m.v. Husk dog at I altid selv 

skal rette data, hvis DMA melder at disse er forkerte. 

I GeoEnviron Kalenderen kan du nu se det antal gange, som DMA servicen har 

forsøgt at sende virksomheder/landbrug, tilsyn og håndhævelser til DMA. Hvis det 

ikke er gået godt indenfor 3 forsøg, så skal data gensendes manuelt. 

 

Virksomhed/landbrug sendes ikke til DMA, når TAP masseopretter tilsyn 

Virksomhed/landbrug gensendes til DMA, hvis seneste miljørisikovurdering ændres 

af en sagsbehandler, men ikke hvis den ændres af tilsynsarbejdsplanlægningen. 

Vi undgår derved, at alle kommunens aktive kategori 1b og 2 virksomheder og 

landbrug gensendes til DMA, når tilsynsarbejdsplanlægningen masseopretter tilsyn. 

DMA servicen sender ikke længere tilsynsfrekvensen til DMA, da dette felt ikke er 

obligatorisk at sende. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulet Landbrug 

Stipladsmodellen - produktionsareal 

Den nye regulering af husdyrbrugenes anlæg baseres på m2 produktionsareal i 

stedet for antal dyr. Den nye model betegnes stipladsmodellen. Produktionsareal er 

det areal i fast placerede husdyranlæg, som dyrene normalt har adgang til - og kan 

afsætte gødning på. 

Stipladsmodellen kræver overblik over produktionsarealer i staldafsnit i bygninger. 

Der er nye faner til dette under Landbrugsteknik – Produktion - Produktionsareal. 

Bygninger 

På fanen Bygningsoversigt indsættes et oversigtskort over landbrugets bygninger. 

 

Som udgangspunkt registreres alle stalde eller lignende bygninger på landbruget. 

Der skal registreres en bygning, før staldafsnit og produktionsarealer i bygningen 

kan registreres. Brug fanen Bygninger i stedet for den gamle fane Staldbygninger. 

Produktionsarealer 

Staldafsnit og produktionsarealer registreres for hver bygning. Efter indtastningen 

af antal m2 vælges den dyretype og staldsystem, som skal være i staldafsnittet. For 

hvert produktionsareal skal der vælges enten en specifik dyretype og staldsystem 

eller en flexgruppe. Der kan vælges mellem de samme dyretyper, staldsystemer og 

flexgrupper som i husdyrgodkendelse.dk 

En flexgruppe er en kombination af flere specifikke dyretyper og staldsystemer, 

som kan vælges, hvis landmanden ønsker at kunne skifte mellem forskellige 

dyretyper uden at skulle forny sin godkendelse. 
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Hvis der anvendes miljøteknologi til reducering af ammoniakfordampning eller 

lugtemission, skal der oprettes en miljøteknologi på produktionen. Der kan oprettes 

flere miljøteknologier pr. produktionsareal. Indholdet i kodelisten er kundedefineret. 

På fanen Prod.areal – tilladt findes en knap til kopiering af tilladt produktionsareal 

til registreret produktionsareal, hvis fanen Prod.areal – registreret er tom.  

 

Eksisterende faner med beregning af dyreenheder (DE) bevares, men er omdøbt - 

og de kan alle ses under fanen Dyrehold (DE). Det nye navne på fanerne er: 

 DE – Registreret 

 DE – Historisk reg. 

 DE – Tilladt 

 DE – Historisk tilladt 
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Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Nye pejledatavinduer (pejlinger og pejlemålingspunkt) 

 

For nye pejlinger angives den målte vandstand i feltet Pejling. Det er den målte 

vandstand med tilhørende referencepunkt der overføres. I tidligere versioner var 

det den beregnede vandstandskote der blev overført.  

Vandspejlet kan enten være målt i forhold til terrænoverfladen, i forhold til et 

specielt pejlepunkt eller i forhold til havniveau. Dette angives i referencepunkt.  

For nye pejlinger der ønskes indberettet vælges referencepunkt: 

 J-Kote (meter over havoverfladen), havniveau har kote 0 meter 

 J-Målepunkt (meter under pejlingsmålepunkt), boringers målepunkter 

hentes fra Jupiter - og holdes opdateret natligt 

 J-Terræn (meter under terrænoverfladen), boringers terrænkote hentes fra 

Jupiter- og holdes opdateret natligt 

De gamle referencepunkter (Andet, kote, terræn, M.u.t. og M.o.t) er gjort inaktive 

og kan ikke længere anvendes til nye pejlinger.  

Felterne Indberettes og Kvalitetstjekket skal være udfyldt ved klik på Gem for, at 

pejlingen indberettes til Jupiter. Når pejlingen først er indberettet, kan flueben i 

Indberettes og Kvalitetstjekket ikke længere redigeres (men pejlingen kan stadig 

slettes i GeoEnviron og Jupiter). 
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Den beregnede vandstandskote overføres ikke til Jupiter, men opdateres med værdi 

fra Jupiter efter overførsel. 

 Ikonet kan have forskellig status-farvekode: 

Farve Betydning 

Grøn Pejling er ajourført med Jupiter 

Gul Pejling endnu ikke ajourført med Jupiter 

Rød Fejl ved indberetning til Jupiter 

Blå Pejlingen findes sandsynligvis i Jupiter, men er ikke mappet til GeoEnviron. 

Pejlingen er låst og kan ikke ændres 

 

Ved venstreklik på ikonet  vises, om pejlingen er indberettet til Jupiter eller ej, 

samt tidspunktet for den seneste indberetning. 

Det er muligt at ændre eller slette en pejling efter den er indberettet til Jupiter. Men 

det er kun muligt for pejlinger der er indberettet med GeoEnviron 10.2. Tidligere 

pejlinger som er indberettet af kommunen, skal konverteres og mappes med 

Jupiter før de kan ændres via GeoEnviron. 

Modulet Rotter 

Hent ejendomsadresser fra nyt view i Cognito og LOIS 

Ejendomsadresser hentes fra et nyt view i ejendomsregisteret (Cognito og LOIS). 

Det skyldes, at KMD har fjernet det gamle view JY63300V i Cognito. 

Det medfører, at nogle umatrikulerede og ubenyttede arealer ikke mere medtages. 

Det kan dreje sig om fx ubenyttede grunde, fællesarealer for en grundejerforening 

og ejendomme på lejet grund. 

Modulet Byggesag 

Sagsoversigt viser sager uden litra 

Hent ejendomsadresser fra nyt view i Cognito og LOIS 

Ejendomsadresser hentes fra et nyt view i ejendomsregisteret (Cognito og LOIS). 

Det skyldes, at KMD har fjernet det gamle view JY63300V i Cognito. 

Modulet Byggesag benytter ikke længere den gamle E&M-snitflade (ql5020pd). 

GeoEnviron anvendes kun den nye E&M-snitflade (ql5130pd) til Cognito og LOIS. 
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Udtræk til Debitor – Byggesagsgebyr 

Ejendomsnummer medtages på faktura 

Når fakturaer dannes, sender GeoEnviron ejendomsnummer med til KMD Debitor. 

Vi medtager følgende felter i snitfladen: 

 G19-10: Ekstern reference type (felt 160)  

 G19-10: Ekstern reference ID (felt 161) 

Indholdet af felt 160 sættes lig med 01 (Ejendomsnummer) og felt 161 indeholder 

ejendommens ejendomsnummer i transaktionstype 10 Debitorforholdsoplysning, 

som GeoEnviron sender til KMD Debitor.  
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Vandmængder og pejlinger 

Nye pejledatavinduer (oversigt over pejlinger og ny pejling) 

Ved tryk på knappen Opret ny pejling fremkommer en ny boks. 

 

For nye pejlinger angives den målte vandstand i feltet Pejling. Det er den målte 

vandstand med tilhørende referencepunkt der overføres. I tidligere versioner var 

det den beregnede vandstandskote der blev overført.  

Vandspejlet kan enten være målt i forhold til terrænoverfladen, i forhold til et 

specielt pejlepunkt eller i forhold til havniveau. Dette angives i referencepunkt.  

For nye pejlinger der ønskes indberettet vælges referencepunkt: 

 J-Kote (meter over havoverfladen), havniveau har kote 0 meter 

 J-Målepunkt (meter under pejlingsmålepunkt), boringers målepunkter 

hentes fra Jupiter - og holdes opdateret natligt 

 J-Terræn (meter under terrænoverfladen), boringers terrænkote hentes fra 

Jupiter- og holdes opdateret natligt 

De gamle referencepunkter (Andet, kote, terræn, M.u.t. og M.o.t) er gjort inaktive 

og kan ikke længere anvendes til nye pejlinger.  

Den beregnede vandstandskote overføres ikke til Jupiter, men opdateres med værdi 

fra Jupiter efter overførsel i GeoEnviron. 

Når pejlingen først er gemt, kan den ikke længere redigeres (men pejlingen kan 

stadig slettes i GeoEnviron og Jupiter). 
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Bemærk, at to felter ikke længere anvendes ved import af pejlinger via Excel-fil. 

E-mail-adresser med - umiddelbart før @ accepteres 
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ÆNDRINGER I API’ER 

GeoEnviron GIS API 

Slette eksisterende geometri 

Geometri for entiteter på GeoEnviron KORT kan slettes. 


