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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron version 10.3.0 omfatter disse produkter: 

GeoEnviron 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 10.3.0 

Man kan ikke længere kan opgradere GeoEnviron uden forudgående afinstallation. 

1. GeoEnviron brugerprogrammet anvender Microsoft .NET 4.6.1 

2. Opgradering forudsætter, at databasen er version 10.2.1 

Disse programmer skal whitelistes i anti-virus (for alle kunder):  

 %programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\GEWebViewer.exe 

 %programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\CefSharp.BrowserSubprocess.exe 

Hvis der er problemer med at åbne GeoEnviron KORT eller Beskedcenter (via knap i 

venstre-panelet), skal det tjekkes: 

 At applikation må tilgå https://map.geokon.dk (port 443) 

 At applikation må tilgå https://besked.geoenviron.dk (port 443) 

Hvis der er problemer med at få vist GeoEnviron KORT (vinduet vises men uden 

indhold) eller Beskedcenteret, skal der tjekkes at: 

 Klient PC har installeret Microsoft .NET 4.6.1 

Integrationer 

Nedenstående services kan håndtere, at værdier i systemopsætning er krypteret. 

Hvis de ikke er krypterede, opfører disse services sig som hidtil. 

Alle services anvender Microsoft .NET 4.6.1 

OBS: Alle services er afhængig af database version 10.3.0 

 GeoEnviron Service Adgangsadresser version 9.1.0.0 

 GeoEnviron Service BBRGD version 1.4.xxxx.xxx 

 GeoEnviron Service BoM version 2.5.xxxx.xxx 

 GeoEnviron Service DKJord version 8.2.0.0 

 GeoEnviron Service DMA version 1.7.xxxx.xxx 

 GeoEnviron Service Jupiter (Vandindvinding) version 1.7.xxxx.xxx 

 GeoEnviron Service Microting (Mobilt tilsyn) version 1.6.0 (1.6.xxxx.xxx) 

 GeoEnviron Service Rottehullet version 1.8.xxxx.xxx 



NYHEDER I GEOENVIRON 10.3.0 Produkter med ændringer 

- 5 - 

Web-løsninger 

Nedenstående web-løsninger understøtter SSL sikkerhed (https). 

OBS: Begge rotte web-løsninger er afhængig af database version 9.8.0 eller nyere 

 Rotteanmeldelse 3.3.0 

 Rottebekæmpelse 3.3.0 

 Tømning af spildevandstanke 1.3.0 

API-er 

OBS: GIS API’et er afhængig af database version 10.3.0 

 GeoEnviron GIS API version 3.1.0 

 URL Handler 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

GDPR Persondataforordning 

Læs mere om GDPR i GeoEnviron her 

Beskedcenter 

Beskedcenter – i ny og forbedret udgave 

For at åbne Beskedcenteret skal du trykke på -knappen i venstrepanelet. 

I Beskedcenteret vil du modtage beskeder som vedrører dig.  

Du har mulighed for at slette og gemme beskeder ved hjælp af knapperne til højre 

for beskeden.  

Når en besked er læst vil den markeres som grå. 

På nuværende tidspunkt får du følgende beskeder i Beskedcenteret: 

 Når du bliver sat som sagsbehandler på en sag 

 Når der er opdatering fra Byg og Miljø på en sag, hvor du er sagsbehandler 

 Når en rotteanmeldelse, du er sagsbehandler på, afsluttes og er succesfuldt 

overført til Rottehullet 

Det er muligt at springe fra en besked i Beskedcenteret til GeoEnviron. 

Oversigter 

Byg og Miljø Forkontor 

Valg af krydsreference ved oprettelse af ny byggesag 

Når man opretter en ny byggesag via "Byg og Miljø Forkontor", så udfyldes 

sagskode, sagsart og sagstype nu på samme måde som i modulet Byggesag. 

Sager 

Registrering af sagsbehandler for en sag 

Det er atter muligt at vælge en sagsbehandler ved at taste initialer og forlade feltet. 

 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360004973193-GDPR-i-GeoEnviron-procedurer
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

Feltet Initiativpligt er synligt, når der er åbnet for Byg og Miljø Integration 

i administration af GeoEnviron moduler. Før var feltet altid synligt på sagsfanen. 

Integration – Digital Post 

Integration – Digital Post - Byggesag 

Hele CPR-nummeret kan ses i kolonnen CVR/CPR i Digital Post/Postkasse 

Valg af krydsreference ved oprettelse af ny byggesag 

Når man opretter en ny byggesag via "Digital Post/Postkasse", så udfyldes 

sagskode, sagsart og sagstype nu på samme måde som i modulet Byggesag. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulet Virksomhed 

Rettelse af lille fejl – hovedaktivitet F51 

Listepunkt F 51 

Navn på hovedaktivitet er nu: Slagterier <50 tons/dag eller <17 tons fjerkræ/dag 

Modulet Landbrug 

Nye godkendelse/tilladelse typer til sagstyper 

I kan oprette sagstyper til ny landbrugslovgivning og vælge typen af godkendelse 

eller tilladelse i en listboks.  

Der er indført nye typer af godkendelse eller tilladelse. De ses i en ny stamdata 

fane Godkendelse/Tilladelse. Beskrivelsen kan evt. ændres.  

Koder hvor sortering er sat medtages i tilsynsindberetningens ”Godkendte 

landbrug”. 
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De nye typer af godkendelse eller tilladelse er: 

Godkendelse/tilladelse 
 

Beskrivelse 

Husdyrgodkendelse §16a, 1 Godkendelse af husdyrbrug med en ammoniakemission på 
mere end 3.500 kg ammoniak efter husdyrbrugloven §16a stk. 
1 og som ikke er omfattet af §16a stk. 2. Anvendt efter 
1.8.2017 

Husdyrgodkendelse §16a, 2 Godkendelse af husdyrbrug med flere stipladser end 750 
stipladser til søer, 2000 til fedesvin (over 30 kg) eller 40.000 til 
fjerkræ efter husdyrbrugloven §16a stk. 2. Anvendt efter 
1.8.2017 

Husdyrgodkendelse §16a, 4 Tillæg til godkendelse af husdyrbrug efter §16a, hvis der er 
søgt om at udvide/ændre jf. husdyrbrugloven §16a stk. 4 

Husdyrtilladelse §16b, 1 
(med BAT) 

Tilladelse af husdyrbrug ikke omfattet af godkendelsespligt 
efter §16a, hvor ammoniakemissionen overstiger 750 kg NH3 
jf. husdyrbrugloven §16b stk. 1 og §27 stk. 2. Anvendt efter 
1.8.2017 

Husdyrtilladelse §16b, 1 
(uden BAT) 

Tilladelse af husdyrbrug ikke omfattet af godkendelsespligt 
efter §16a, hvor ammoniakemissionen ikke overstiger 750 kg 
NH3 jf. husdyrbrugloven §16b stk. 1 og §27 stk. 2. Anvendt 
efter 1.8.2017 

Husdyrtilladelse §16b, 2 Tillæg til tilladelse af husdyrbrug efter §16b (1 eller 2), hvis 
der er søgt om at udvide/ændre jf. husdyrbrugloven § 16b 
stk. 2 

Anmeldelse kapitel 6-11 Anmeldelse af husdyrbrug jf. 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6-11, jf. 
husdyrbrugloven §17 

Anmeldelse kapitel 15 Anmeldelse af ændringer på husdyrbrug jf. 
husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 15 

Dispensation Dispensationer meddelt efter 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 
husdyrgødningsbekendtgørelsen eller 
miljøaktivitetsbekendtgørelsen 

 

Historik på produktionsarealer  

Der er indført historikfaner under Landbrugsteknik – Produktion – Produktionsareal. 

De giver et historisk overblik over ændringer i et landbrugs produktionsarealer. 

Kopiering af registrerede produktionsarealer til historik 

På fanen Prod.areal – registreret findes knap til kopiering af alle produktionsarealer 

med samme registreringsdato til fanen Reg. historisk. 

Der vises en "liste" med op til 10 datoer pr. linje øverst på fanen Reg. historisk. Klik 

på en dato for at se ældre historiske registreringer for denne dato. 

Ved overførslen til fanen frigøres der fra de anvendte kodelister, idet data overføres 

som tekst. Overførselsdato indsættes automatisk som ophørsdato. 
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I kan skrive en anden ophørsdato ind, hvis I er bekendt med, at dyreholdet er 

ophørt på en bestemt dato, fx ved opslag i CHR, udtalelse/brev fra landmand eller 

andet. Ophørsdatoen er vigtig, da et dyrehold, der har været ophørt i 3 år, mister 

"retten" til at genoptage dyreholdet uden ansøgning. 

 

Kopiering af tilladte produktionsarealer til historik 

På fanen Prod.areal – tilladt findes knap til kopiering af alle produktionsarealer med 

samme udløbsdato til fanen Tilladt historisk. 

Der vises en "liste" med op til 10 datoer pr. linje øverst på fanen Tilladt historisk. 

Klik på en dato for at se ældre historiske registreringer for denne dato. 

Ved overførslen til fanen frigøres der fra de anvendte kodelister, idet data overføres 

som tekst. Udløbsdato indsættes automatisk som ophørsdato. 
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Tilsynsrapport – Landbrug 

Bygninger og produktionsarealer i tilsynsrapporter 

Data om bygninger og produktionsarealer kan flettes til tilsynsrapport – landbrug. 

Under emnet Produktionsarealer er der indført nye bogmærkekæder, der henter 

data fra faner under Landbrugsteknik – Produktion – Produktionsareal. 

Bygninger - stalde eller lignende bygninger registreret på fanen Bygninger. 

Registreret staldafsnit og produktionsareal på fanen Prod.areal – registreret 

samt billeder og tilsynskommentarer til kontrolpunkter med denne systemtype.  

Tilladt staldafsnit og produktionsareal på fanen Prod.areal – tilladt samt 

billeder og tilsynskommentarer til kontrolpunkter med denne systemtype.  

Klik her for at hente en fil, der kan indsættes i Word-skabeloner for tilsynsrapport. 

Modulet Vandindvinding 

Maksimal udledning af skyllevand (l/s) kan angives med to decimaler på 

fanen Vandværk -> Behandlingsanlæg -> Skyllevand. 

Tilretning af rapport: Indberetningsbrev til oppumpede mængder pr boring 

Angiv kriterier for udtræk i rapporten og vælg enten Fuld rapport eller Rykkerliste. 

Integration – Jupiter 

Straksoverførsel af adresser til Jupiter 

Du kan overføre nye/ændrede adresser og rolletilknytningen til anlægget til Jupiter, 

når der klikkes på gem i GeoEnviron, så fejl opdages med det samme. Feltet 

Indberettes skal være udfyldt ved klik på gem for, at data indberettes til Jupiter. 

 Ikonet kan have forskellig status-farvekode: 

Farve Betydning 

Grøn Adressen og rolletilknytningen til anlægget er ajourført med Jupiter 

Rød Fejl ved indberetning til Jupiter 

 

Ved venstreklik på ikonet  vises, om adressen og rolletilknytningen til anlægget 

er indberettet til Jupiter eller ej, samt tidspunktet for den seneste indberetning. 

Det er muligt at ændre eller slette en adresse og rolletilknytningen til anlægget 

efter den er indberettet til Jupiter. 

Liste over fejlede overførsler af "Adresser - Roller" ses i Vandindvindingskalenderen 

under "Manglende indberetninger til Jupiter". 

http://www.geokondata.dk/dkpdf/Tilsynsrapport/1030_tilsynsrapport_landbrug_produktionsarealer.doc
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Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Maksimal udledning af skyllevand (l/s) kan angives med to decimaler under 

Skyllevand og skyllepumper -> Udledning af skyllevand, når mobiltilsyn på 

vandværk er tjekket ud til tablet. 

Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Færre kald til Jupiter ved opdatering af koder/boringer/prøver/analyser 

Der foretages færre kald mod Jupiter, og data ajourføres hurtigere af servicen. 

Forbrugt tid på import af prøver og analyser er nu reduceret fra ca. 42 minutter til 

ca. 1 minut, såfremt der ikke er kommet nye prøver siden sidste kørsel. 

Samlet forbrugt tid på import af kodelister og prøver/analyser samt opdatering af 

boringer og pejlemålingspunkter er nu reduceret fra ca. 1 time til 2-3 minutter. 

Modulet Prøve/Analyse 

Kodelisten Omfang 

Der kan indsættes en kode for vandprøve-omfang i stamdata for Prøve/Analyse. 

Modulet Byggesag 

Knap til flyt sag vises atter 

Der er genindført knap i sagsoversigten til at flytte en sag til en anden ejendom. 
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Rotteanmeldelse 

Google Maps 

Understøttelse af SSL sikkerhed (https) 

Version 3.3.0 af løsningen anvender nu https://maps.google.com/maps (i 

modsætning til http://maps.google.com/maps) hvis løsningen afvikles under https.  

Afvikles løsningen under http, anvender løsningen http://maps.google.com/maps. 

Rottebekæmpelse 

Google Maps 

Understøttelse af SSL sikkerhed (https) 

Version 3.3.0 af løsningen anvender nu https://maps.google.com/maps (i 

modsætning til http://maps.google.com/maps) hvis løsningen afvikles under https.  

Afvikles løsningen under http, anvender løsningen http://maps.google.com/maps. 

Spildevandstanke 

Google Maps 

Understøttelse af SSL sikkerhed (https) 

Version 1.3.0 af løsningen anvender nu https://maps.google.com/maps (i 

modsætning til http://maps.google.com/maps) hvis løsningen afvikles under https.  

Afvikles løsningen under http, anvender løsningen http://maps.google.com/maps. 
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ÆNDRINGER I API’ER 

GeoEnviron GIS API 

Hent data om landbrugs tilladte produktionsarealer 

AgrStablePermission - Denne entitet repræsenterer et tilladt produktionsareal 

Den nye entitet er dokumenteret her. 

AgrStablePermissionsByGeometry - Denne funktion anvendes til at hente en liste af 

tilladte produktionsarealer, der ligger indenfor eller overlapper den angivne 

geometri. 

Den nye funktion er dokumenteret her. 

 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360003418513-AgrStablePermission-Denne-entitet-repr%C3%A6senterer-et-tilladt-produktionsareal
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004231829-Funktioner-og-eksempler-p%C3%A5-url

