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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron 

Man kan ikke længere kan opgradere GeoEnviron uden forudgående afinstallation. 

o GeoEnviron brugerprogrammet anvender Microsoft .NET Framework version 4 - 

minimum version 4.6.1 

o Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 10.4.0 

GeoEnviron version 11.0.0 omfatter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 11.0.0 

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 

Dette program skal whitelistes i anti-virus for hosting kunder (Turbo): 

o C:\ProgramData\turboServer\Cache\xvm\18-9-1321__en-

us__Default__AnyCpu__0\xvm.exe 

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 Framework version 4 - minimum 

version 4.6.1 

Integrationer 

o Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.6.1 

Nye versioner af integrationer: 

 BBRGD service 1.6.xxxx.xxx – kræver DB version 11.0.0 

 Byg og Miljø service 2.7. xxxx.xxx – kræver minimum DB version 10.4.0 

 Jupiter (Vandindvinding) service 1.9. xxxx.xxx – kræver DB version 11.0.0 

 Microting (Mobilt tilsyn) service 1.7.0 – kræver minimum DB version 10.3.0 

 Rottehullet service 1.9.xxxx.xxx – kræver DB version 11.0.0 
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Web-løsninger 

Nye versioner af web-løsninger: 

 Rottebekæmpelse 3.4.1 – kræver DB version 11.0.0 

 Vandmængder og pejlinger 2.9.0 – kræver minimum DB version 10.3.0 

API-er 

Nye versioner af API-er: 

 GIS API 3.3.0 – kræver DB version 11.0.0 

 URL Handler 3.1.0 – kræver DB version 11.0.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Login 

Skift kodeord ved GeoEnviron Login 

Du kan ændre kodeord. Det kræver, at adgangskoden kendes i forvejen. Hvis 

adgangskoden er glemt, skal supporten stadig kontaktes for at få det nulstillet – 

eller kontakt egen IT, hvis I selv hoster GeoEnviron databasen. 

For at skifte kodeord skal du gøre følgende: 

1. Indtast bruger og kodeord i GeoEnviron login vinduet 

2. Sæt markering ved ”Skift kodeord”. Klik OK 

 

3. Angiv nyt kodeord og bekræft nyt kodeord i det næste vindue. Klik OK 

Favoritter 

Se seneste sager i skærmbilledet Favoritter 

De seneste 5 sager, som man har arbejdet på, vises nu i skærmbilledet Favoritter. 

Den seneste rettede eller oprettede sag står øverst i listen.  

Ved klik på en sag åbnes det relevante modul, og sagen bringes automatisk i fokus. 

Link til Help Center er fjernet i skærmbilledet Favoritter 

Link til Support og felt til at søge i Help Center er fjernet i skærmbilledet Favoritter. 

I venstrepanelet kan du åbne GeoEnviron Help Center i din standard-browser. 

Venstrepanel 

Tooltip på knapper i venstrepanelet er fjernet 

Beskedcenter 

Beskeder bliver sendt til sagsbehandlerens alias, hvis det findes 

Alias er brugerens netværkslogin ved integreret login eller det brugernavn, som 

anvendes ved login til GeoEnviron i stedet for sagsbehandlerkoden. 
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Oversigter 

Godkend vandprøver 

Godkendelse af vandprøver indberettet af laboratorier til Jupiter 

Når et analyselaboratorium har indlæst data med analyser af vandprøver til Jupiter, 

kan medarbejdere i kommunen godkende disse data til offentliggørelse direkte fra 

GeoEnviron, så det ikke skal gøres via Jupiters hjemmeside. 

Der kan vælges en ny undermenu "Godkend Vandprøver" under Oversigter, når der 

er åbnet for Jupiter integrationen, da den kræver en Jupiter service der kører. 

 

På skærmbilledet kan man: 

1) Hente alle nye vandprøver fra Jupiter og vise dem 

2) Vælge ny status (godkend eller afvis) for prøven og gemme til Jupiter 

3) Se en kvitteringsliste med oplysninger om de prøver man har henholdsvis afvist 

og godkendt 

 

Hvordan godkendes/afvises vandprøver? 

Prøverne bliver først synlige, når der vælges Drikkevand eller Grundvand og klikkes 

på Hent øverst til venstre i skærmbilledet. Log ind på Jupiter, hvis du bliver spurgt. 

I listen er drikkevandsprøver grupperet efter hvilket vandindvindingsanlæg, de er 

taget på. Grundvandsprøver er grupperet efter de boringer, vandprøven er taget i. 

Et ikon med tooltip indikerer, om prøvens resultat er indenfor grænseværdien eller 

overskrider grænseværdien. 
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Klik på prøvens oplysninger for at se de enkelte analyseresultater for prøven. 

Mængden vises med rød skrift, hvis prøveresultatet overskrider grænseværdien. 

Grænseværdien hentes fra fanen Parameterenheder i stamdata for Prøve/Analyse. 

Hvis den pågældende prøve skal godkendes, skal der vælges ”Godkend” i feltet. 

Hvis den skal afvises, skal der vælges ”Afvis”. Sæt markering ved ”Godkend alle”, 

hvis alle prøver skal godkendes.  

Først når der trykkes på Godkend/Afvis-knappen nederst på skærmbilledet, bliver 

ændringerne overført til Jupiter. Der vises en liste over hvilke prøver, der er blevet 

godkendt eller afvist. Listen kan gemmes som fil. Listen afsluttes og skærmbilledet 

lukkes, når der klikkes på Afslut. 

Så snart data er godkendt, vil de være tilgængelige på Jupiters hjemmeside. De vil 

dog først komme ind i GeoEnviron, når Jupiter servicen har kørt. 

Sager 

Søgning på sagers status er atter muligt 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

BOM-indsendelser med dokumenter genbrugt i flere sager på et projekt 

Hvis et dokument genbruges i flere sager på et projekt, indsættes dokumentet nu 

kun én gang pr. sag. 

Integration – ESDH 

Mulighed for at gensende dokumenter til ESDH 

Hvor vi før spurgte på 'Gemt i ESDH', om det var lovligt at slette en dokumentpost, 

spørger vi nu på ESDH id_nr. Vi bruger så 'Gemt i ESDH' til at vurdere, om det 

fysiske dokument skal slettes eller ej. 

Der er mulighed for at slette en dokumentpost, som IKKE er forbundet til ESDH 

(rødt kryds på dokument og ESDH id_nr er ikke udfyldt). Hvis en dokumentpost 

med markering i ’Gemt i ESDH’ slettes, så slettes den fysiske fil IKKE, og man kan 

indsætte en ny post med det fysiske dokument, og dermed gensende dokumentet. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Ny aktivitetskode til registrering af mellemstore fyringsanlæg - MCP 

Der indføres en ny DMA aktivitet og en hovedaktivitet for virksomheder og landbrug 

i GeoEnviron, når databasen opgraderes til version 11.0.0: 

 VL00000500 - Mellemstore fyringsanlæg – MCP 

Nye fyringsanlæg, der ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en 

godkendelsespligtig virksomhed/landbrug, registreres med denne aktivitetskode. 

For virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore 

fyringsanlæg opdeles tidsregistreringen i følgende kategorier:  

1) Behandling af anmeldelse – aktiviteter på virksomheden 

2) Behandling af anmeldelse – aktiviteter uden for virksomheden 

3) Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden 

4) Tilsyn m.v. - aktiviteter uden for virksomheden 

I skal indsætte nye aktiviteter med faktureringstype som ovenstående i stamdata 

for tidsregistrering, hvis de ikke allerede findes. 

Rullepanel i tilsynskommentarer fungerer korrekt 

Når man har klikket på Ekspander-knappen, kan man bruge rullepanelet til at 

navigere fra række til række. Det var før kun muligt, hvis man havde Mobilt Tilsyn. 

Modulet Landbrug 

Rapporten 'registrerede versus tilladte dyreenheder' er rettet 

I rapporten medtages tilladelser kun 1 gang, selv om der er mere end 1 registrering 

med samme dyretype/staldtype kombination og omvendt. 

Modulet Vandindvinding 

Integration – Jupiter 

Straksoverførsel af adresser til Jupiter 

Nogle CPR-numre i adresseoplysninger blev opfattet som ugyldige og kunne derfor 

ikke overføres til Jupiter. Koden er nu ændret, så alle CPR-numre kan overføres. 
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Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Ændring af datoformat for fotos 

Datoformatet i feltet tidspunkt på fanen Vandteknik -> Behandlingsanlæg -> Fotos 

er ændret fra mm-dd-åååå til dd-mm-åååå, så formatet er dansk. 

Kopiering af fotos mellem faner 

Der er rettet et problem med kopiering af fotos fra fanen 'mobilt tilsyn' under 'sag 

og tilsyn' til fanen 'fotos' under 'vandteknik -> behandlingsanlæg'. 

Når der var flere fotos på samme kontrolpunkt, overførtes kun det ene som en 

dublet via knappen 'kopier dette billede til Fotofanen' for de respektive fotos. 

Nuværende formand overføres til terminal 

På terminalen, under Basisoplysninger -> Formand, er det den nuværende formand 

(med nyeste startdato), som vises. 

Kontrolprogram – Vandkvalitet 

Kontrolprogram vand (KPV 2018) er beskrevet nærmere her. 

Modulet Boring 

Integration – Jupiter 

Tilbagekaldelse af tilladelser på boringsniveau 

Det er muligt at trække en tilladelse til en boring tilbage. GEUS har først for nyligt 

oprettet et felt i Jupiter til tilbagekaldelse af boringstilladelser, så denne information 

kan overføres fra GeoEnviron. Tilføj eller ret bemærkning på tilladelsen, så vil 

tilbagekaldelsesdatoen blive overført til Jupiter. 

Udvidelse af kolonne til forerørs diameter 

Et forerørs diameter kan angives større end 999 mm (fx 1200 mm). 

Modulet Prøve/Analyse 

Rettelse af fejl ved oprettelse eller ændring af en prøve 

Man får ikke længere fejl, når man forsøger at indsætte/rette en prøve og gemmer. 

Integration – Jupiter 

Godkendelse af vandprøver indberettet af laboratorier til Jupiter 

Er beskrevet i afsnittet Generelle ændringer / Oversigter / Godkend Vandprøver. 

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

Visning af farvekode ("Rød" eller "Grøn") er fjernet fra hoveddatavinduet  

Farvekoden har ingen relevans længere.  

En grøn eller rød prik indikerede, at der var registreret rottetilhold på ejendommen 

indenfor de sidste 1,5 år, jf. Rottebekendtgørelsen fra 2012. 

Tilretning af rapporten Rotter -> Kampagne 

I henhold til den nye Rottebekendtgørelse skal tilsynspligtige ejendomme have et 

kampagnebesøg én gang årligt i perioden oktober til og med februar. 

Visning af farvekode ("Rød" eller "Grøn") er fjernet i rapporten Kampagne. 

Integration – Rottehullet 

Der er foretaget rettelser i henhold til den nye Rottebekendtgørelse, så flere data 

der er krævet af lovgivningen nu bliver overført til Rottehullet. 

Mapning af web-login til bekæmpelsesfirma 

En superbruger skal mappe web-brugere til bekæmpelsesfirma på fanen Web-login i 

stamdata | Rotter. Listboksen indeholder aktive bekæmpelsesfirmaer i Rottehullet. 

Afslutning af anmeldelse 

En rotteanmeldelse kan kun afsluttes, hvis følgende er valgt/udfyldt: 

1) Ejendomstype under adresseoplysninger iht. rottebekendtgørelsen:  

o Tilsynspligtig ejendom 

o Beboelsesejendom 

o Fødevarevirksomhed 

o Anden industri 

o Kommunal institution m.v. 

o Privat-, statslig- eller regional institution m.v. 

o Andet 
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2) Udførende:  

o Kommunal bekæmpelse - eget personale (er standardværdi) 

o Kommunal bekæmpelse - bekæmpelsesfirma 

o Privat bekæmpelse (R1-autorisation) 

o Privat bekæmpelse (R2-autorisation) 

 

3) Ansvarlig bekæmper (web-login) eller bekæmperens autorisationsnummer 

Den ansvarlige bekæmper skal være valgt og mappet til et bekæmpelsesfirma ved 

afslutning af en rotteanmeldelse, hvis udførende sættes til: 

o Kommunal bekæmpelse - bekæmpelsesfirma 

o Privat bekæmpelse (R1-autorisation) 

Ved afslutning af en rotteanmeldelse skal sagsbehandler indtaste et gyldigt CVR-nr, 

hvis udførende sættes til: 

o Privat bekæmpelse (R2-autorisation) 

Oprettelse af kampagnetilsyn 

Et kampagnetilsyn kan kun oprettes/gemmes, hvis følgende er valgt/udfyldt: 

1) Ejendomstype – tilsynspligtig ejendom - i henhold til rottebekendtgørelsen 
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Modulet Byggesag 

Ejendomsadresse 

Adressen sammensættes af vejkode + husnummer + husbogstav + lejlighedsnr ved 

oprettelse af ny ejendom. 

Søgning på sagers status er atter muligt 

Nyt punkt på checklisten og kalender-fristdato 

Der er rettet det problem med fanen checkliste i byggesagsmodulet, at hvis man 

trykker på indsæt, udfylder afd. og id og lige herefter trykker på 'dato for tidsfrist', 

som åbner en kalender, så indsættes datoen i feltet for afd. og ikke i fristfeltet. De 

ændringer som laves gemmes, når man skifter sag, og hvis der er en valideringsfejl 

(fx et krævet felt ikke udfyldt), så er det ikke muligt at skifte sag.  

Hent ejer som enkeltvis hvis der er flere ejere 

Hvis der er flere ejere, oprettes de enkeltvis under kontakter, når man trykker på 

knappen ”Hent ejer(e)”, eller automatisk når man opretter en ny byggesag. 

Såfremt ejer allerede er registreret som kontakt (bestemt ud fra navn OG adresse), 

overføres ejer ikke til "Kontakter". 

Hvis der var flere ejere, skulle man før manuelt dele ejerne op på flere poster for at 

kunne bruge dem som medhæfter i forbindelse med opkrævning af gebyrer. 
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Rottebekæmpelse 

Der er foretaget rettelser i henhold til den nye Rottebekendtgørelse, så flere data 

der er krævet af lovgivningen nu bliver overført til Rottehullet. 

Afslutning af anmeldelse 

En rotteanmeldelse kan kun afsluttes, hvis følgende er valgt/udfyldt: 

1) Ejendomstype under adresseoplysninger iht. rottebekendtgørelsen:  

o Tilsynspligtig ejendom 

o Beboelsesejendom 

o Fødevarevirksomhed 

o Anden industri 

o Kommunal institution m.v. 

o Privat-, statslig- eller regional institution m.v. 

o Andet 

2) Udførende – Kommunal bekæmpelse - eget personale (er standardværdi) 

3) Ansvarlig bekæmper (web-login) – den person der har udført bekæmpelsen 

Den ansvarlige bekæmper skal være valgt og mappet til et bekæmpelsesfirma ved 

afslutning af en rotteanmeldelse, hvis udførende er: 

o Kommunal bekæmpelse - bekæmpelsesfirma 

o Privat bekæmpelse (R1-autorisation) 

Oprettelse af kampagnetilsyn 

Et kampagnetilsyn kan kun oprettes/gemmes, hvis følgende er valgt/udfyldt: 

1) Ejendomstype – tilsynspligtig ejendom - i henhold til rottebekendtgørelsen 

Kampagnebesøg 

I henhold til den nye Rottebekendtgørelse skal tilsynspligtige ejendomme have et 

kampagnebesøg én gang årligt i perioden oktober til og med februar. 

Der er foretaget følgende ændringer i listen 'Kampagnebesøg' på web-løsningen: 

Feltet Skæringsdato sættes nu default til 01-10-yyyy, hvor yyyy er året. Hvad året 

sættes til afhænger af dags dato. 

Hvis dags dato eksempelvis ligger i perioden 01-10-2017 til 30-09-2018, sættes 

skæringsdatoen til 01-10-2017. 
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Hvis dags dato ligger i perioden 01-10-2018 til 30-09-2019, sættes skæringsdatoen 

til 01-10-2018 og så fremdeles. 

Filtreringsfeltet Farvekode sættes nu default til "Røde". 

De resterende felter og deres betydning er der ikke ændret på. 

 

Hvilke adresser vises hvis skæringsdato er "01-10-2018" og farvekode er "Røde"? 

Listen viser alle tilsynspligtige ejendomsadresser, der ikke har haft besøg 

(kampagnebesøg) efter den 01-10-2018. 

 

Kan jeg trække en liste over alle tilsynspligtige ejendomsadresser? 

Ja. Sæt farvekode = "Begge", sæt flueben i "Hent alle" og klik på knappen "Hent".  

Nu fremkommer en liste af samtlige tilsynspligtige ejendomsadresser, hvor kolonne 

Farve ("Rød" eller "Grøn") fortæller, om en given adresse har haft besøg 

(kampagnebesøg) efter skæringsdatoen. 

 

Kan jeg få vist adresserne på kort i Google Maps? 

Ja. Sæt flueben ud for hver af de adresser, der skal vises på kort, og klik på 

knappen "Vis på kort". 

Afhængigt af om de valgte adresser har haft besøg efter skæringsdatoen, vil de i 

kortet blive vist med henholdsvis grønne og røde ikoner. 

Vandmængder og pejlinger 

Forhåndsvisning af grundvandskote ved web-indberetning af pejlinger 

Der er mange fejl i de pejlinger, der bliver indberettet af vandværkerne. En årsag 

kan være, at de ikke forstår i hvilke felter de skal indtaste hvilke værdier.  

Brugere præsenteres for den beregnede grundvandskote inden de kan trykke gem. 
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ÆNDRINGER I GEOENVIRON KORT 

Tilsyns-geometri oprettes ud fra lokalitets-geometri 

GE 11.0.0-databasepatchen opretter tilsyns geometrier for tilsyn for virksomheder, 

landbrug, åbent land lokaliteter, vandindvindingsanlæg og jordforureninger. 

Ved oprettelse af nyt tilsyn oprettes tilsynets geometri ud fra geometrien for den 

lokalitet, som tilsynet refererer til. Det sker både ved masseopretning af tilsyn, 

samt når tilsyn indsættes enkeltvis, for lokaliteter af typen virksomhed, landbrug, 

åbent land, vandindvinding og jordforurening. Geometri slettes, hvis tilsyn slettes. 
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ÆNDRINGER I API-ER 

GeoEnviron GIS API 

Hent data om tilsyn 

Inspections - Denne entitet repræsenterer et tilsyn 

Den nye entitet er dokumenteret her. 

InspectionsByGeometry - Denne funktion anvendes til at hente en liste af tilsyn, der 

ligger indenfor eller overlapper den angivne geometri. 

Den nye funktion er dokumenteret her. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360010773874
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/115004231829

