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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron 

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 10.3.0 

GeoEnviron version 10.4.0 omfatter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 10.4.0 

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

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

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

GeoEnvion brugerprogrammet skal kunne tilgå følgende IP adresser.  

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

venstre-panelet), skal det tjekkes: 

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

o 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 Beskedcenter, skal der tjekkes at: 

o Klient PC har installeret Microsoft .NET 4.6.1 

Integrationer 

1. Alle services anvender Microsoft .NET 4.6.1 

2. Alle services er afhængig af database version 10.4.0 

Nye versioner af services: 

 BBRGD service 1.5.xxxx.xxx 

 Byg og Miljø service 2.6.xxxx.xxx 

 DKJord service 8.3.0.4 

 DMA service 1.8.xxxx.xxx 

 Jupiter (Vandindvinding) service 1.8.xxxx.xxx 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004251885
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Web-løsninger 

1. Rotteanmeldelse er afhængig af database version 10.4.0 

2. Vandmængder… er afhængig af database version 10.3.0 eller nyere 

Nye versioner af web-løsninger: 

 Rotteanmeldelse 3.4.0 

 Vandmængder og pejlinger 2.8.1 

API-er 

1. GIS API er afhængig af database version 10.4.0 

Ny version af API: 

 GIS API 3.2.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Venstrepanel 

Det aktive modulvindue markeres med afvigende farve i venstrepanelet 

Favoritter 

Sortering af favorit lokaliteter 

Sorter dine favorit lokaliteter ved klik på en overskrift i skærmbilledet Favoritter. 

Oversigter 

Vandindvindingskalender 

Pejlinger - indberetning og overblik 

Vandindvindingskalenderen viser ikke pejlinger, der ER indberettet til Jupiter - i 

Oversigter -> Vandindvindingskalender, fanen ’Manglende indberetninger til 

Jupiter’, type: ’Boring – Pejlinger’. 

Byg og Miljø Forkontor 

Fejlrettelse af Tilknyt BoM-sag til eksisterende GE-sag 

I Byg og Miljø Forkontoret kan man tilknytte en BOM sag til en eksisterende 

GeoEnviron sag. Funktionaliteten er beskrevet her. Der er foretaget en lille rettelse. 

Problemet var, at skærmbilledet i visse tilfælde først viste de åbne sager, når man 

havde skiftet i listen over lokaliteter - og hvis man så kun fik een lokalitet frem 

efter søgning, kunne man ikke skifte. Denne fejl er nu rettet. 

Sager 

Dokumenter uden type bliver vist 

Der er rettet en fejl, der medførte, at man kunne gemme et dokument uden type. 

Fejlen blev introduceret i GeoEnviron 10.0.0 (frigivet lige før årsskiftet). 

Dokumenter uden type bliver nu vist, så typen kan sættes, hvis den ikke er sat. 

Nem kopiering af CPR-nr på fanen Kontakter 

Man kan kopiere en sagskontakts CPR-nr med bindestreg, og sætte det ind i feltet 

CVR/CPR-nr. Når data er sat ind, fjernes bindestregen efterfølgende automatisk. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115000273649
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Tilsyn 

Et basistilsyn kan ikke gøres administrativt efter det er oprettet 

Et basistilsyn uden relaterede tilsyn skal være et fysisk tilsyn. 

Anvendt kontrolprogram bliver altid vist på fanen Tilsynskommentarer 

På fanen Tilsynskommentarer kan man se hvilket kontrolprogram, der er anvendt 

ved tilsynet. Før blev det kun vist, hvis der var åbnet for mobilt tilsyn 

virksomhed/landbrug i moduladministration. 

System administration 

Vis brugerens roller i GeoEnviron 

Der er lavet en ændring i måden GeoEnviron læser brugerens roller på. 

I "Om -> GeoEnviron" skærmbilledet ses de roller, som den enkelte bruger har. Klik 

på pilen for at få vist brugerens roller. 

  

Skærmbilledet "Importer til tabel" (Import/Export) er nu åbnet for superbrugere 

(med rollen sysmgr), hvor det før var db_owner rettighed, som var krævet. 

Dog er to af knapperne ("Kør import kommandofil" og "Eksekver SQL script") grået 

ud, hvis man ikke er db_owner. 
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Antal rækker vises på fanen Server kommandoer i Serverprogammer for 

 Aktuel og fremtidig kø (xx) 

 Udførte kommandoer (xx) 

 

Antal rækker vises også på fanen Server Logbog. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

På BBR fanen vises hvornår og hvordan en tank eventuelt er sløjfet 

I fanen BBR/Tekniske Installationer vises disse felter om en tanks sløjfning: 

 Sløjf.frist = Dato for en eventuel sløjfningsfrist 

 Sløjfet år = Årstal for sløjfningen 

 Sløjfet = Hvilke foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med sløjfningen: 

fx om tanken er tømt, afblændet og opfyldt 

De nye felter er gjort tilgængelige i tilsynsrapporter for virksomhed og landbrug. 

En ny knap Vis detaljer  får en ekstra linje med data til at komme til syne. 

Herefter kan man klikke på knappen Skjul detaljer  for at skjule den ekstra linje. 

  

 

Integration – Byg og Miljø 

Opdatering af sager i GeoEnviron, som er autovisiteret i BOM 

Hvis en sag overstiger de aftalte servicemål, autovisiterer BOM disse sager. Ved 

autovisitation i BOM sættes status for ansøgningen automatisk til fuldt oplyst med 

fyldestgørende materiale, og sagen afventer sættes til myndighed. Denne 

information overføres til GeoEnviron, så de berørte sager står korrekt i GeoEnviron. 

Der sendes besked via Beskedcenter til sagsbehandleren, der er tilknyttet sagen. 

Der skal foretages mapning af Byg og Miljø sagsstatus Komplet til henholdsvis GE 

Byggesag og GE Miljø, så sager med denne sagsstatus kan modtages i GeoEnviron. 

 Sagsstatus i GE Byggesag oprettes under Stamdata/Byggesag 

 Sagsstatus, der kan benyttes på tværs af miljømoduler, oprettes under 

Stamdata/Fælles stamdata/Sag og journal 
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 Sagsstatus ved modtagelse fra BoM mappes under Stamdata/Byg og Miljø 

Anden myndighed sendes kun til BOM ifm. statuskode 'AndenMyndighed' 

Anden myndighed sendes kun til BoM, når sagsbehandler vælger BoM-status 'Sagen 

behandles af anden myndighed' og den eksterne myndighed, som behandler sagen. 

BOM integrationen henter også BOM-indsendelser uden en konfliktrapport 

Integration – Digital Post 

Integration – Digital Post – Byggesag 

Funktionalitet vedrørende dobbeltklik er rettet 

Når man opretter en ny byggesag via ”Digital Post/Postkasse”, er der ikke forskel 

på, om man dobbeltklikker på en række eller vælger knappen "Find ejd". 

Integration – DMA 

Meget lange fejlmeddelelser fra DMA afkortes til maksimalt 4000 tegn 

DMA servicen korter eventuelle fejlmeddelelser fra DMA, der er længere end 4000 

tegn, ned til 4000 tegn. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Oversigt - miljørisiko 

Under Miljøoplysninger er der indført en ny oversigt over miljørisikovurderinger.  

 

Ledetekst for score for A, B, C, D og E vises som tooltip på kolonneoverskriften. 

Bemærkning til miljørisikovurdering vises som tooltip (mouse-over) på ikonet . 

Ved dobbeltklik på en række "springes" der til data i fanen Miljørisiko. 

Miljørisikoscore, ændring af parametre for husdyrbrug 

Hjælpetekst i GeoEnviron er opdateret. Der er kommet nye parametre til Bilag 1, D. 

Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse. 

Når man klikker på 'D: Størrelse', fremkommer en hjælpetekst, der angiver kravene 

i den gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. 

Tidligere var der kun tale om antal DE, men dette er ændret til også at omhandle 

de nye godkendelses- og tilladelsestyper §16a og 16b, hvor DE ikke indgår. 

For husdyrbrug er der desuden en ændring til Bilag 1, A. Miljøledelse, systematik og 

miljøforbedringer. 

Når man klikker på 'A: Miljøledelse', vises en hjælpetekst for score 1, der angiver, 

at for husdyrbrug skal et ikke certificeret miljøledelsessystem opfylde betingelserne 

i § 42 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 

Mulighed for at slå op i cvr.dk på kontaktfanen 

Du kan slå en kontakts CVR-nr op på CVRs hjemmeside via knappen . 

Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug 

Nye bogmærker – sløjfning af tanke (BBR) 

Der er indført to nye bogmærker (Sløjfet år og Sløjfet) til Tanke (BBR) under emnet 

Olie- og kemikalietanke, der viser hvornår og hvordan en tank eventuelt er sløjfet. 

De nye bogmærker kan aktiveres i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn og benyttes i 

tilsynsrapporter. Tilføj to nye kolonner i tabel til Tanke (BBR) i Word-skabeloner. 
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Ændre talformat for bogmærker 

En bruger med databaserolle SYSMGR kan definere talfelters format i tilsynsrapport. 

Der kan vælges mellem 0 – 3 decimaler.  

Standardformatet for tal kan ændres for en tilsynsrapports emners kolonner i 

Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn. 

 

Modulet Landbrug 

Bygningsareal vises for produktionsarealer 

Det er nu muligt at se hele bygningens areal ved oprettelse af produktionsarealer. 

Arealet fra fanen Bygningsoversigt vises som tooltip, når man laver mouse-over på 

bygn.nr på fanerne Prod.areal - registreret og Prod.areal – tilladt. 

Rækker med ulige bygningsnummer er lyseblå, ellers mørkeste lyseblå. 

Beregning af aktuel opbevaringskapacitet for flydende gødning 

Regnvand pr. opbevaringsanlæg er nu inkluderet i aktuel opbevaringskapacitet. 

Hvor dyr er 100 % tid på stald, er der ikke forskel på max opbevaringskapacitet og 

aktuel opbevaringskapacitet for flydende gødning i GeoEnvirons udregning. 

En standard regnvandsmængde i gyllebeholder er inkluderet i gødningsnormerne, 

og vil være OK at bruge på bedrifter med gennemsnitlig nedbør. 

Modulet Tidsregistrering 

Tjek for eksistens af timerate for indeværende år ved opstart 

Nogle rapporter kræver, at der er oprettet timerate for indeværende år. 

Alle brugere får en meddelelse, hvis året er skiftet, og timerate for året ikke findes. 

Stamdata for Tidsregistrering bliver åbnet med fokus på fanen Timerater m.m.  

En bruger med databaserolle SYSMGR kan indsætte timeraten for indeværende år.  
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Modulet Jordforurening DKJord 

Integration – DKJord – Kommuner 

Understøttelse af ny DKjord webservice WS4 

Danmarks Miljøportal lukker DKjord webservice type WS2 i løbet af efteråret 2018. 

Fremad vil det kun være webservice typen WS4, der kan benyttes. 

GeoEnviron 10.4.0 benytter DKjord webservice WS4 i stedet for WS2. 

Komma bruges som decimalseparator i stedet for punktum for delarealer 

Modulet Vandindvinding 

Tilretning af rapport: Indberetningsbrev til oppumpede mængder pr boring 

Rykkerlisten viser kun rækker, hvor der for året ikke eksisterer en værdi i feltet 

Grundvand (m3). Kriteriet var før, om der var en værdi i feltet Måler slut. 

Kontrolprogram – Vandkvalitet 

Ny udgave af denne tilkøbsmulighed til GeoEnviron Vandindvinding 

Som sagsbehandler kan du definere kontrolprogrammer for et vandværk og nemt 

følge op på, om vandprøverne bliver udtaget, samt om der er overskridelser i 

analyseresultaterne, så du ikke skal lave opfølgningen manuelt med de risici for fejl, 

der måtte være. 

Som sagsbehandler kan du oprette målesteder i GeoEnviron og indberette disse til 

Jupiter, fordi så kan laboratoriet tilknytte målestedet til vandprøven, og GeoEnviron 

kan mappe prøven til et kontrolprogram. Jupiter-servicen stempler målested på 

prøver, der hentes ned fra Jupiter, hvis denne information er tilgængelig. 

Kontrolprogram vand (KPV 2018) er beskrevet nærmere her. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/sections/115000249229
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Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Opdatering af boringsindtag, filtre og foringer fra Jupiter 

Boringers data vedrørende indtag, filtre og forerør vedligeholdes af Jupiter servicen. 

Modulet Byggesag 

Sagsadresse og matrikelnr på sagen kan bevares, når den flyttes 

Når man flytter en sag via Sagsoversigten i GE Byggesag, skal man tage stilling til, 

om man vil bibeholde sagsadresse og matrikel på sagen eller ej. 

Sæt OK ved et dokument og ret beskrivelsen i dokumentoversigten 

I fanen Dok.oversigt er der åbnet for redigering af begge felterne OK og Beskrivelse 

- klik ind i feltet og foretag ændringen. Husk at gemme data via Gem-knappen. 

Markering på fanen Dok.oversigt følger fokus på fanen Dokument 

Fra dokumentoversigten kan man via dobbeltklik på en linje springe til det konkrete 

dokument i fanen Dokument. Når man så vender tilbage til dokumentoversigten, 

bibeholdes fokus. Det er et bevidst valg, at det ikke gælder den modsatte vej – så 

bladrer man i fanen Dokument, er dette ikke markeret i dokumentoversigten. 

Ændring af dokumentnavn via funktionen Kopier og download dokumenter 

Den automatiske navngivning af dokumenterne tilføjer dok.nr i slutningen af navnet 

i stedet for i starten, når man benytter funktionen ’Kopier og download dokumenter’ 

via knappen  i dokumentoversigten. 
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Vis kun afdelingens skabeloner 

Ved valg af skabelon kan man få vist skabeloner for en bestemt afdeling. Som 

udgangspunkt vises kun skabeloner for afdelingen for den bruger, som er logget på. 

 

Gruppering af skabeloner 

Man kan gruppere skabeloner ved at ”stemple” hver skabelon med en gruppe. 

I Stamdata/Byggesag på fanen Skabelon gruppering kan der defineres grupper 

såsom tilladelser og svarbreve, og gruppe kan vælges i stamdata fanen Skabeloner. 

 

 



NYHEDER I GEOENVIRON 10.4.0 Ændringer i moduler 

 

- 16 - 

Ved valg af skabelon kan der vælges mellem træstruktur og oprindeligt layout. 

Træstruktur viser grupperne. En gruppe kan foldes ud, så en skabelon kan vælges. 

 

Nem kopiering af CPR-nr på fanen Kontakter og ved dannelse af faktura 

Man kan kopiere en kontakts CPR-nr med bindestreg, og sætte det ind i feltet 

CVR/CPR-nr. Når data er sat ind, fjernes bindestregen efterfølgende automatisk. 

Dette er også implementeret, når der dannes en faktura via fanen Gebyr. 
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Rotteanmeldelse 

Oplysninger om anvendelse af persondata 

Det er lovkrav, at man bliver informeret om hvad ens oplysninger bliver brugt til 

inden man anmelder. 

Der er tilføjet ny knap til venstre for anmeld-knappen i Rotteanmeldelse. 

Der indsættes et forslag til en standardtekst, som I selv kan tilpasse i GeoEnviron. 

Superbrugere (med rollen sysmgr) eller databaseadministrator (db_owner) kan rette 

teksten i Systemopsætning/Web/Vejledning - modul Rotter, kode 13. 

Der indsættes følgende forslag til en standardtekst: 

Oplysninger om anvendelse af persondata 

I forbindelse med anmeldelse af rotter skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen 

informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse 

dig om dine rettigheder i den forbindelse. 

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne navn, adresse, 

telefonnummer og e-mail. Det gør vi for at kunne varetage den nødvendige 

sagsbehandling i forbindelse med rottebekæmpelsen. 

Oplysningerne bliver også anvendt i kommunen til statistiske undersøgelser. Enhver 

offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret. 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af bekendtgørelse om 

anmeldelse og dokumentation i forbindelse med rottebekæmpelse. 

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. 

Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. 

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan 

også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være 

opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi 

har noteret om dig. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelses-

forordningens artikel 21. 

Du kan finde den dataansvarlige ved at kontakte kommunen via kommunens 

hjemmeside. 

Har du spørgsmål i forbindelse med kommunens behandlinger af dine oplysninger, 

så kan du også kontakte kommunes databeskyttelsesrådgiver. 

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af 

personoplysningerne. 
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Hjælpetekst til fremsøgning af adresser i haveforeninger 

Der er tilføjet en vejledningstekst til 'jeg kan ikke finde min adresse': 

Haveforeningsadresser fremsøges ved at skrive den fulde adresse begyndende med 

'Haveforeningen [navn] [husnummer]', fx Haveforeningen Solhuse 1. 

Server-side validering af Ønsket besøgsdato 

Borgere har nogle gange efter kl. 15 kunnet ønske et besøg til dagen efter, selv om 

det ikke burde kunne forekomme, hvis anmeldelsen er foretaget på en enhed (PC, 

iPad osv.), der anvender en anden tidszone end dansk. 

Det tjekkes nu på server-siden, om valgt Ønsket besøgsdato (hvis slået til) er valid 

i forhold til tidspunktet på dagen anmeldelsen foretages. 

Vandmængder og pejlinger 

Pejlinger - tjek af om indtaget har et pejlemålingspunkt 

Hvis man forsøger at oprette en pejling med referencepunkt = J-Målepunkt, og der 

ikke er defineret et J-Målepunkt på indtaget i GeoEnviron, får man denne besked: 

Der er ikke defineret et pejlemålingspunkt på indtaget, vælg i stedet Kote eller 

Terræn som referencepunkt. 
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ÆNDRINGER I GEOENVIRON KORT 

GeoEnviron indeholder en ny rapport: 

Entiteter uden geometri 

Find entiteter (en virksomhed, tank, vindmølle, boring eller lignende) uden 

geometri (punkt eller areal (polygon) i rapporten: ”Fælles rapporter > Lokalitet > 

Entiteter uden geometri”. 

GIS-pakkerne indeholder følgende nye funktionaliteter: 

 Basis – vise og overblik 

Med basis-pakken kan du lave PDF-kort i standardbrowser og downloade 

søgeresultat som datafil 

 Pro – finde og redigere 

Med pro-pakken kan du åbne Google Street View i standardbrowser. Du kan 

også redigere og slette geometrier i kortet samt lave opslag i GeoEnviron  

 Premium – planlægge og tilpasse 

Med premium-pakken får du desuden mulighed for individuel tilpasning af 

opsætningen af GeoEnviron-lag ved at angive hvor mange entiteter af hver 

type, der kan vises i kortet. Desuden vil der være adgang til at tematisere 

ud fra en række planlægningsmæssige parametre, fx virksomheder med en 

bestemt hovedaktivitet 

Lav PDF-kort i standardbrowser 

Som sagsbehandler kan du åbne pdf-kortudsnit (print) i din standardbrowser. 

Download kortudsnit. Klik på 'LAV PDF' for at åbne pdf-filen i standardbrowser. 
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Download søgeresultat som datafil 

Når der udsøges fx matrikler i kortets info-funktion, så kan datafiler downloades i 

formaterne Excel og GeoJson. 

 

Åbn Google Street View i standardbrowser 

Som sagsbehandler kan du åbne Google Street View i din standardbrowser. 

Aktiver Google Street View under menuen Gadefoto og klik på en gade i kortet. 
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Ny arbejdsgang når GeoEnviron-geometri skal redigeres 

Der er tilføjet en ny knap i højre side af kortet under zoom-knapper: 

1. Klik på Redigeringsknap (blyant) i højre side af kortet 

2. Klik på ønsket geometri 

3. Der vises en boble med liste over fundne entiteter og tre knapper 'Blyant', 

'Papirkurv' og ’Pil’ for hver linje 

Redigering 

 Klik på 'Blyant' i boblen for at ændre geometri (eller 'Papirkurv' for at slette) 

 Rediger (eller slet) ønsket geometri 

 Klik gem-knap (diskette) i højre side af kortet, når geometri er ændret 

Spring til GeoEnviron 

 Klik på 'Pil' i boblen på linjen med ønsket entitet for at vise den i GeoEnviron 

 Entiteten fremsøges i GeoEnviron, men uden at der automatisk skiftes fokus 

Angiv hvor mange entiteter af hver type der kan vises i kortet 

Der kan sættes en øvre grænse for hvor mange entiteter, der kan vises i kortet, så 

man ikke oplever at skulle vente meget lang tid på, at kortet reagerer. 

Max antal kan sættes i Systemopsætning/Kort af superbrugere (med rollen sysmgr) 

eller databaseadministrator (db_owner). 

 

Hvis et GeoEnviron lag indeholder flere entiteter end der maksimalt kan vises i det 

aktuelle kortudsnit, ses nederst til venstre i kortet kortvarigt en information om det, 

fx ”Viser 1000 ud af 1990 for Virksomheder”. 

Filtrering af GeoEnviron data i GIS-lag 

Når sagsbehandlerne tænder for et GeoEnviron lag, så ser de alle virksomheder på 

en gang, og de har alle samme farve. Ofte har sagsbehandlerne behov for kun at se 

bestemte kategorier af entiteter, fx virksomheder med en bestemt hovedaktivitet. 
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For hvert GeoEnviron lag kan der defineres flere filtre med: 

 Entitet - fx 'Virksomheder' 

 Navn på filter - fx 'Hovedakt. (E56 - Engrosbageri)' 

 Standardfilter for virksomheder med 

o branchekode - fx '631200' 

o hovedaktivitetstype - fx 'E56' 

o omfattet af brugerbetaling - '1' eller '0' 

o oprettet efter dato - fx '2000-01-01' 

o risikoaktivitet - 'Ja' eller 'Nej' 

o status - fx 'Aktiv (tilsynspligt)' 

 Tilpasning af standardfilter - fx MainActivityId eq 'E56' 

 Farve 

 Vis på kort (afkrydsningsfelt) 

 Sortering 

Konfigurationen kan foretages i Systemopsætning/Kort/Filtre af superbrugere (med 

rollen sysmgr) eller databaseadministrator (db_owner). 

 

Et GeoEnviron lag kan foldes ud, så et filter kan tændes i kortet. Når et filter 

tændes i kortet, er kantfarven nedarvet fra hovedlaget. 

 


