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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 11.5.0 

GeoEnviron version 11.7.0 omfatter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 11.7.0 

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 4.7.2 

Nye versioner af integrationer: 

 BOM (Byg og Milø) service 3.1.8852.1387 – kræver DB version 11.6.0 

 Core (CVR) service 1.4.8852.1387 – kræver DB version 11.7.0 

 Jupiter (Vandindvinding) service 2.6.8852.1387 – kræver DB version 11.6.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Venstrepanel 

GeoEnviron Community 

Åbn "GeoEnviron Community" i din standardwebbrowser 

Via knappen  nederst i venstrepanelet kan du åbne et browser-vindue med 

GeoEnviron Community. Du kan vælge at få vist community-emner eller alle opslag. 

 

Oversigter 

Tilsyn Dashboard 

Tilsyn Dashboard – fejlrettelser 

 Når man klikker F5, ændrer grafer og tal i dashboardet sig ikke 

 Ved klik på kalender-ikonet i dashboardet springer man til GeoEnviron 

kalender og får vist en liste over de konkrete tilsyn, der mangler udførelse. 

GeoEnviron lukker ikke ned, hvis kalenderen allerede er åben 
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Sager 

Sagshistorik på en sag 

For at gøre det nemmere for sagsbehandlere at få overblik over hændelser på en 

sag, er der oprettet en hændelseslog.  

I loggen gemmes relevante hændelser på sagen, så man til enhver tid kan se, når 

relevante hændelser er sket og hvornår. 

Der gemmes følgende oplysninger: 

 Ny sag oprettet 

 Sagsbehandler er ændret fra … til … 

 Sagsstatus er ændret fra … til … 

 Sagen er afsluttet 

 Sagen er genåbnet 

Sagshistorik-fanen er tilføjet i Virksomhed, Landbrug, Vandindvinding og Byggesag.  

Der vises sagshistorik for den sag, der aktuelt er valgt på sagsfanen ved siden af. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

Sagshistorik på Byg og Miljø sag 

For at gøre det nemmere for sagsbehandlere at få overblik over hændelser på en 

BOM-sag, er der oprettet en hændelseslog.  

I loggen gemmes relevante hændelser på sagen, så man til enhver tid kan se, når 

relevante hændelser er sket og hvornår. 

Der gemmes følgende oplysninger: 

 Ny indsendelse modtaget 

 Sagen har skiftet BoM status til 'Indsendt' 

 Sag er oprettet fra Byg og Miljøsag 

 Byg og Miljø sagen har skiftet journalnummer fra … til … 

 Byg og Miljø sagen har skiftet sagsbehandler fra … til … 

 Sagsstatus er ændret fra … til … 

 Dokument sendt til Byg og Miljø 

 Sagen er afsluttet 

 Sagen er genåbnet 

Der kræves en ny version 3.1 af BOM (Byg og Miljø) service, der kører. 

Sagshistorik-fanen er tilføjet i Virksomhed, Landbrug, Vandindvinding og Byggesag.  

Der vises sagshistorik for den sag, der aktuelt er valgt på sagsfanen ved siden af. 

 



NYHEDER I GEOENVIRON 11.7.0 Ændringer i integrationer 

- 8 - 

Integration – ESDH 

Integration – Acadre / eDoc / SBSYS 

Oprydning i server log for ESDH systemer (Acadre, eDoc og SBSYS) 

Core service sletter ESDH server log data for Acadre, eDoc og SBSYS ældre end 30 

dage (defaultværdi der kan ændres i systemopsætning af GE Service Core). 

Således undgår vi driftsforstyrrelser, der skyldes, at logtabellerne bliver så store, at 

de ikke kan opdateres, inden næste job forsøger at opdatere tabellen igen. 

Der kræves en ny version 1.4 af Core service, der kører. 

Integration – F2 

Integration til ESDH-systemet F2 er indført i modulerne Kemikalieinspektion og 

Virksomhed som en tilkøbsmulighed, der er udviklet til Miljøstyrelsen. 

Læs mere om F2 integration her. 

Akter – fejlrettelser 

 Akten med nyeste brevdato vises først i Aktoversigt 

 Ansvarlig skal angives, før du kan gemme en ny akt 

 

 

 

 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/sections/360002969820
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Tilretning af rapporten Tilsynsindberetning 

Der er tilføjet en ny kolonne øvrige tilsyn på fanen tilsynsindsats. 

Kolonnerne tilsynsbesøg og besøgte virksomheder viser tal baseret på kolonnerne 

for de respektive tilsyn. Tilsyn af typen ingen og risikotilsyn regnes ikke med. 

CVR Kommune 

Sagsbehandlere kan indtaste note til produktionsenhed 

For at anvende modulet CVR Indlæsning skal man: 

 have rettigheden Tilsyn (database-rollen INSP_USER) 

 være oprettet som sagsbehandler i GeoEnviron 

Der tages højde for at nyeste hovedbranche på et p-nr kan mangle 

Version 1.3 af GeoEnviron service Core tager højde for, at nyeste hovedbranche på 

en produktionsenhed ikke er angivet i CVR. 

CVR Indlæsning indsætter ikke dubletter af vejkoder 

Når der oprettes en ny lokalitet i CVR Indlæsning, og vejkoden findes i kodelisten, 

bliver der ikke indsat en ny række i vejkodetabellen. 

Eksisterende vejkoder har formatet [kommunenr]-[vejnummer], f.eks. 461-8873. 

Før blev der indsat en ny række med vejkode uden bindestreg, 4618873, og uden 

data i feltet Kommune, når man oprettede en ny lokalitet i CVR Indlæsning. 

Oprydning i server log for Core service 

Core service sletter egne server log data ældre end 30 dage (defaultværdi der kan 

ændres i systemopsætning af GE Service Core). 

Således undgår vi driftsforstyrrelser, der skyldes, at logtabellerne bliver så store, at 

de ikke kan opdateres, inden næste job forsøger at opdatere tabellen igen. 

Der kræves en ny version 1.4 af Core service, der kører. 
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Modulet Tidsregistrering 

Miljøgebyr (GE550010Q/G19-snitfladen) - Debitor 

Udtræk af miljøgebyr er tilrettet 

Områdenummer, stiftelsesdato og sidste rettidige betalingsdato er indført som 

indtastningsfelter. Stiftelsesdato og sidste rettidige betalingsdato skal udfyldes.  

 Områdenummer kan være fx 500 i stedet for defaultværdien 000 

 Stiftelsesdato er typisk 1. november i det år som opkrævningen sker 

 Sidste rettidige betalingsdato er fx +20 dage fra forfaldsdato 

 Forfaldsdato er fx den dag fakturaen sendes ud 

GeoEnviron sender alle disse tre felter med til KMD Opus Debitor. 

Følgende felter i snitfladen er tilføjet i udtræksfilen:  

 G19: Områdenummer (felt 05) 

 G19-24: Sidste rettidige betalingsdato (felt 45) 

 G19-24: Stiftelsesdato (felt 149) 

Modulerne Vandindvinding og Boring 

Integration – Jupiter 

Overførsel af anlægspåbud og anbefalinger til Jupiter 

Integration til DIADEM tilbydes som tilkøbsmulighed til GE Vandindvinding. 

Der kræves, at der er:  

 åbnet for Integration til DIADEM i administration af moduler 

 en ny version 2.6 af Jupiter service, der kører 

Anlægspåbud og anbefalinger kan oprettes, opdateres og indberettes til Jupiter med 

henblik på offentliggørelse og videregivelse af sådanne oplysninger til DIADEM 

(afgørelser af betydning for ejendomshandler). Et påbud eller anbefaling gives 

typisk, når et anlæg ikke opfylder kvalitetskravene.  

Hvis anlægget ikke har koordinater i Jupiter, kan påbud ikke sendes til DIADEM. 

Det er derfor vigtigt at I indsætter koordinaterne for anlægget, hvis disse ikke 

allerede eksisterer i Jupiter. Jupiterdata om et anlæg og koordinater vises, når der 

højreklikkes på anlægsfanen og vælges Vis Jupiterdata. 

Når et anlæg er hentet frem, vil anlæggets påbud, anbefalinger og dispensationer 

blive vist under overskriften DIADEM, fordelt i 3 faneblade. 



NYHEDER I GEOENVIRON 11.7.0 Ændringer i moduler 

 

- 11 - 

 

For at registrere et nyt anlægspåbud skal udfyldes lovhjemmel, startdato, 

journalnummer og enten deadline eller at påbuddet er permanent. Udfyldning af 

opfyldt dato vil afslutte påbuddet og vil derfor normalt ikke skulle udfyldes ved 

oprettelse af et nyt påbud. 

Når du har gemt anlægspåbuddet, er der mulighed for at angive, om anbefalinger 

er påkrævet. Kun kogeanbefaling og anden foranstaltning er muligt at vælge.  

En dispensation fra kvalitetskravene kan gives til et anlæg, der har et påbud, så 

fristen for opfyldelse af påbuddet forlænges. Her skal udfyldes udstedelsesdato og 

udløbsdato for dispensationen. Dispensationer til et givet påbud må ikke have 

overlappende perioder. 

Et påbud/anbefaling/dispensation bør kun slettes, hvis det er oprettet ved en fejl. 

Hvis påbuddet blot ikke er gældende længere, bør opfyldt dato udfyldes. 

Overførsel af boringspåbud til Jupiter 

Boringspåbud kan oprettes, opdateres og indberettes til Jupiter med henblik på 

offentliggørelse og videregivelse af sådanne oplysninger til DIADEM (afgørelser af 

betydning for ejendomshandler). Et påbud gives typisk i forbindelse med at en 

boring bliver overflødig, for eksempel hvis vandindvindingstilladelsen bortfalder. 

Når en boring er hentet frem, vil boringens påbud blive vist i fanebladet DIADEM. 
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For at registrere et nyt boringspåbud skal udfyldes lovhjemmel, startdato, 

journalnummer og enten deadline eller at påbuddet er permanent. Udfyldning af 

opfyldt dato vil afslutte påbuddet og vil derfor normalt ikke skulle udfyldes ved 

oprettelse af et nyt påbud. 

Et påbud bør kun slettes, hvis det er oprettet ved en fejl. Hvis påbuddet blot ikke er 

gældende længere, bør opfyldt dato udfyldes. 

Modulet Vandindvinding 

Koordinatberigelse af vandindvindingsanlæg 

Når der gemmes data på fanen Anlæg for et anlæg med vejnavn og husnummer, 

indsættes adressens UTM32-koordinater i DAWA på fanen Referencer/Kortblade, 

hvis der ikke findes UTM32-koordinater på fanen i forvejen. 

Integration – Jupiter 

Anlægs lukket-dato overføres og aktivstatus sættes til inaktiv i Jupiter 

Lukkede anlæg sendt til Jupiter med GeoEnviron 11.5 har aktivstatus Ikke oplyst. 

I kan ændre disse anlægs aktivstatus til Inaktiv på følgende måde:  

1. Fremsøg alle anlæg med lukket-dato efter en given dato, fx >01-09-2019 

2. Gå til GEUS hjemmeside med -knap for hvert anlæg, og tjek aktivstatus 

3. Er aktivstatus Ikke oplyst, så tilføj et punktum til anlægsnavn i GE og gem  

4. Herved overføres anlægsoplysninger inklusiv aktivstatus Inaktiv til Jupiter 

Overanlæg bliver overført til Jupiter 

Overanlæg sendt til Jupiter med GeoEnviron 11.5 er ikke overført til Jupiter.  

I kan tilføje et punktum til anlægsnavn i GeoEnviron og gemme. Herved overføres 

anlægsoplysninger inklusiv overanlæg til Jupiter. 
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Modulet Byggesag 

Søgning på sagsadresser via kviksøg 

Kviksøg vinduet kan søge på kun sagsadresser i feltet alle adresser/ejd.adresser, fx 

ved kolonihaveforeninger med mange sagsadresser på en ejendomsadresse. 

Skabelon beskrivelse overføres når dokument beskrivelse er tom 

Hvis man opretter et dokument med beskrivelse og anvender en skabelon, så 

fjernes den gemte beskrivelse ikke længere, når opsætningsparameteren kaldet 

”Skabelon beskrivelse” er angivet som ”3: Overskriv når tom”. 

Opsætningsparameteren angives i Fælles opsætning under overskriften Sag. 

Modulet Kemikalieinspektion 

Søgning på ESDH-nr via kviksøg 

Kviksøg vinduet kan søge på sagers ESDH-nr, når F2 er det ESDH system som 

GeoEnviron Service ESDH integrerer med i systemopsætning af ESDH integration. 

Opret F2-sag i GeoEnviron – fejlrettelse 

Når man opretter en ny sag ved højreklik og Søg i ESDH, skal man vælge sagstype. 

Før viste listboksen ingen sagstyper, hvis ingen sager var registreret på lokaliteten. 


