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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 11.2.0 

GeoEnviron version 11.3.0 omfatter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 11.3.0 

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 

Følgende processer skal whitelistes i anti-virus for hosting kunder (Turbo): 

o %allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\18-9-1321__en-

us__Default__AnyCpu__0\xvm.exe 

o %allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\18-10-1321__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: 

 Klient PC har installeret Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.6.1 

Integrationer 

 Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.6.1 

Nye versioner af integrationer: 

 Jupiter (Vandindvinding) service 2.2.7588.1211 – kræver DB version 11.3.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Oversigter 

Rotte Kalender 

Filtrering på sagsbehandler i Rotte kalenderen 

Filtrering på sagsbehandler virker uden skelnen mellem store og små bogstaver. 

Byggesag To-do-liste 

Filtrering på sagsbehandler i Byggesag to do-listen 

Filtrering på sagsbehandler virker uden skelnen mellem store og små bogstaver. 

Vandindvindingskalender 

Vandindvindingskalender viser pejlinger, der ikke er indberettet til Jupiter 

Adresser 

Adresser kan adskilles mellem moduler 

Der er fjernet faxnr fra adresser og tilføjet modulkode, så både nye og eksisterende 

adresser kan gøres modulspecifikke. 

 

Tilsyn 

Et basistilsyn med relaterede tilsyn kan ikke ændres til anden tilsynstype 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

Automatisk synkronisering/indlæsning af BBR-data for lokalitet 

Fejlrettelse er udført, så når AUTO HENT FRA BBR er aktiveret, så vil 

synkronisering/indlæsning af BBR-data ske, når man går ind på lokaliteten. 

Denne funktionalitet aktiveres i fælles opsætning under punktet BBR 

integration/Aktivering af AUTO HENT FRA BBR. Værdierne 1, on, true, y, yes, j og ja 

indikerer aktiv; alt andet er IKKE aktiv. 

Integration – Byg og Miljø 

Fejl i visning af sager 

Der blev vist dubletter af BoM-sager på fanen Sag i GeoEnviron 11.2. 

Visning af sager i Byggesag og Miljø er tilrettet, så problemet ikke længere opstår. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Mobilt tilsyn – Virksomhed og Landbrug 

Det er ikke muligt at tjekke flere tilsyn ud pr. virksomhed ad gangen 

Hvis man trykker på MT-knappen for et tilsyn på en lokalitet, hvor der allerede er 

tjekket et tilsyn ud, vises en infoboks med teksten: Der er allerede tjekket et tilsyn 

ud. Det er ikke muligt at tjekke flere tilsyn ud pr. virksomhed ad gangen. 

Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug 

Gem tilsynsrapport… dialogboksen vises ikke længere 

Tilsynsrapporten bliver automatisk gemt på sagen, som tilsynet er knyttet til, og du 

bliver ikke længere spurgt, om du vil gemme tilsynsrapporten som dokument på 

tilhørende sag, hvis opsætningen Gem tilsynsrapport på dokumentfanen er valgt. 

CVR Kommune - CVR-data fra Erhvervsstyrelsen via Datafordeleren 

Postnummer og postdistrikt oprettes hvis de ikke findes i stamdata 

Når man opretter virksomhed/landbrug i GeoEnviron via CVR kommune modulet, 

oprettes postnummer og postdistrikt, hvis de ikke findes i GeoEnviron stamdata.  

Modulet Landbrug 

Normtal for husdyrgødning gældende pr. 1. august 2018 

2018/2019 normtal indsættes ved opgradering til version 11.3.0. 

Vigtigt! – Efter opgradering til nævnte version skal en superbruger køre 

programmet til korrektion af landbrugsnormer og genberegne gødningsproduktion. 

Læs mere om de nye landbrugsnormer her. 

Modulet Tankanlæg 

Tankattester pr. tank 

Du kan vedhæfte tankattester til en tank, når den er hentet frem. Klik på knappen 

 ud for tank-id for at gå til fanen Tankattester. Her kan vælges en fil, og når du 

gemmer, bliver filen gemt i GeoEnviron databasen. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360022118874
https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360022118874
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Gå til sandfang/tank 

Fejlrettelse er udført, så tankmodulet åbnes med korrekt lokalitet ved kliksekvens: 

1. Fremsøg virksomhed med sandfang på underfanen Tankanlæg/Sandfang i 

modulet Virksomhed 

2. Tryk på pilen, der springer til sandfanget i tankmodulet 

3. Luk tankmodulet ved klik på det røde kryds i øverste højre hjørne 

4. Fremsøg virksomhed med tankoplysninger på underfanen Tankanlæg/Tanke 

i modulet Virksomhed 

5. Tryk på pilen, der springer til tanken i tankmodulet. Før vistes virksomheden 

med sandfanget fra punkt 2 i stedet for den aktuelle virksomhed 

Modulet Vandindvinding 

Vandindvinding behandlingsanlæg og kapacitet 

I fanen Vandteknik/Oversigt er feltet Behandling/kapacitet nu et indtastningsfelt. 

Før blev filtrenes kapacitet summeret, uanset om de sidder parallelt eller i serie, 

men behandlingskapaciteten må være kapaciteten i ”det svageste led”, det vil sige 

det led med mindst kapacitet. 

Her er lidt eksempler: 

 1 forfilter 14 m3/t og 1 efterfilter 14 m3/t i serie: samlet kapacitet 14 m3/t 

 1 forfilter 30 m3/t – 2 parallelle efterfiltre med hver 10 m3/t:  samlet 

kapacitet 20 m3/t 

 1 råvandstank der pumper til filter, 30 m3/t - 2 serielle forfiltre, hver 35 

m3/t – 1 efterfilter 40 m3/t: samlet kapacitet 30 m3/t 

Den viste tilladte mængde tager højde for tilbagekaldelse 

Tilbagetrukne tilladelser blev medregnet, det skal de ikke - heller ikke historisk. 

Tilladelse (m3/år) viser mængde i indvindingstilladelse, der ikke er tilbagekaldt, i:  

 Rapporter -> Vandindvinding -> Oppumpede mængder på boringsniveau 

Tilladt indvindingsmængde (m3) i tilladelser, der ikke er tilbagekaldt, vises i:  

 Rapporter -> Vandindvinding pr. anlægstype og indberetningsår 
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Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Vandindvinding behandlingsanlæg og kapacitet 

Vandindvindingsanlægs behandlingskapacitet hentes fra et nyt indtastningsfelt i 

fanen Vandteknik/Oversigt. 

Integration – Jupiter 

Jupiter - ny snitflade 

Jupiters nye webservice PCJupiterXL erstatter de gamle read/write webservices. 

Det betyder, at overførsel af data til Jupiter sker via GeoEnvirons Jupiter service, 

når klient og Jupiter servicen er opgraderet til GeoEnviron version 11.3. 

OBS! Den aktuelle version af Jupiters PCJupiterXL snitflade understøtter ikke: 

 Oprettelse, opdatering eller sletning af kontaktadresse 

 Oprettelse, opdatering eller sletning af pejling 

GeoEnviron version 11.3 benytter stadig de gamle read/write webservices ved: 

 Import af boringsdata fra Jupiter 

 Jupiter masseoverførsel 

Jupiters read/write webservices bliver ikke taget ud af drift før den 1. januar 2020. 

Angiv brugernavn/adgangskode til at læse data fra Jupiter 

Der er brugerstyring på den nye webservice, også på læsedelen. Der skal derfor 

altid angives brugernavn/adgangskode - uanset om der blot læses data fra Jupiter. 

Jupiter servicen opdaterer hver nat nedenstående data i GeoEnviron databasen i 

forhold til hvad der er registreret i Jupiter. Dette er ikke længere muligt med den 

nye webservice uden at servicen har brugernavn/adgangskode at læse med. Der 

skal derfor angives brugernavn/adgangskode i systemopsætningen i GeoEnviron. 

OBS! Det angivne brugernavn/adgangskode i systemopsætningen vil alene blive 

brugt af Jupiter servicen til at læse data fra Jupiter. Når adgangskoden er udløbet 

og skiftet, skal den også ændres i systemopsætningen. 

GeoEnviron data der opdateres hver nat med data fra Jupiter: 

 Kodelister 

 Prøver og analyser 

 Målesteder 

 Boringer 

 Pejlemålingspunkter 

 Boringsindtag, filtre og foringer 
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Systemopsætning: 

 

Vis Jupiterdata - sorter og eksporter data til fil 

Fremsøg et konkret anlæg, vælg fx fanen ’Indvindingsanlæg - Oversigt’. Brug 

højrekliksmenuen og vælg ’Vis Jupiterdata’. 

 Sorter data i ’Vis Jupiterdata’ vinduer ved klik på en kolonneoverskrift eller 

fil via højrekliksmenuen Sorter... 

 Eksporter data i ’Vis Jupiterdata’ vinduer til fil via højrekliksmenuen Gem 

som... - og efterfølgende kan der vælges mange forskellige filtyper. 

Kontrolprogram – Vand 

Mapning af prøver tager højde for omfang 

GeoEnviron vil kun mappe en prøve til en analysepakke, hvis prøvens omfang 

matcher analysepakkens omfang. 

Gamle målesteder frasorteres 

I Jupiter findes gamle målesteder, der er indsat i 2007 af brugeren XML2PRIOLOAD. 

Når man sletter gamle målesteder af denne type, som er kommet ind fra Jupiter, så 

slettes de i GeoEnviron, men målestedet slettes ikke i Jupiter - og de bliver ikke 

længere hentet ind i GeoEnviron igen om natten. 
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Modulet Byggesag 

Beskrivelse i dokumentoversigt 

Fejlrettelse er udført, så følgende fejl ikke længere opstår i dokumentoversigten: 

 Nogle gange vistes beskrivelsen af et andet dokument, når man gentagne 

gange klikkede på feltet Beskrivelse for forskellige dokumenter 

 I dokumentoversigten kunne man ikke ændre beskrivelsen af et dokument, 

hvis man havde været inde og se på en sag, der var lukket 

CVR/CPR-nr tjek på kontaktfanen 

Der er indført tjek af, om et indtastet CVR- eller CPR-nummer er gyldigt. 

Udtræk til Regningsdebitor eller Prisme – Byggesagsgebyr 

Betaler med CPR-nummer i fanen Kontakter 

Der kan angives enten CVR- eller CPR-nummer for betaleren i fanen Kontakter. I 

udtræksfilen angives med en nummerkode, om der er tale om et CPR- eller CVR-nr.  

Fejlrettelse er udført, så hvis der er CPR-nummer på betaleren i fanen Kontakter, 

bliver nummerkoden angivet til at være et CPR-nummer i filen fra GeoEnviron. Før 

blev nummerkoden angivet til at være et CVR-nummer. 

Modulet Kemikalieinspektion 

Afslutning af en sag 

En sag kan ikke afsluttes, når der ikke er angivet en sagsstatus. Når en sag 

afsluttes, kan der kun vælges en sagsstatus, der er defineret som afslutningskode 

på fanen Afslutning/sagsstatus i stamdata for Kemikalieinspektion. 


