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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 4.7.2 

o Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 12.0.0 

GeoEnviron version 12.1.0 omfatter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.1.0 

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

o %allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\19-3-1392-3__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 4.7.2 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Standard funktionalitet 

Oversigtsvinduet – vis/skjul liste 

'Vis/skjul liste' virker hvis man har åbnet en lokalitet og skiftet fane 

Der er rettet den fejl, at man ikke kunne gå tilbage til søgeresultatet med knappen 

Vis/skjul liste, når man havde åbnet en lokalitet og skiftet til en anden fane. 

Print – skærmbillede 

Genvejstasten til udskrivning (Ctrl+P) virker atter 

Tastaturgenvejen Ctrl+P udskriver (aktivt datavindue mm) på printer. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

Liste over fejlede BoM forsendelser 

Hvis en indsendelse til Byg og Miljø fejler, vil BOM servicen forsøge at gensende en 

gang hvert kvarter op til 9 gange, før servicen giver op. Hvis jobbet stadig fejler, 

kan man se det og fejlbeskrivelsen i en ny liste over BoM forsendelser, der er fejlet. 

Er modulet Byggesag eller et miljømodul åbnet, vises link til at åbne oversigten 

Fejlede BOM forsendelser under de modulafhængige menupunkter i venstrepanelet. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Tilsyn Dashboard 

Størrelsen af faner med data om kategorier følger skærmbilledet 

Man kan atter se detailoplysninger om hver enkelt kategori i faner på fuld skærm. I 

GeoEnviron 11.4.0 og senere blev listerne kun vist i et lille område af skærmen, 

selv om man maksimerede skærmbilledet. 

Modulet Åbent land 

Integration – ESDH 

Mulighed for at overføre alle eller flere af sagens dokumenter til ESDH 

Du kan markere alle dokumenter, der ønskes gemt i ESDH, i dokumentoversigten, 

når modulet Åbent Land er sat til aktiv i Opsætning -> ESDH opsætning. 

Modulet Tidsregistrering 

Man kan ikke registrere tid på en faktureret periode 

En periode er defineret som fra- og til-dato pr. aktivitetstype (godkendelse/tilsyn) 

og lokalitet (landbrug/virksomhed). 

Rapporten Fakturagrundlag 

Rapporten Fakturagrundlag viser 'Brugerbetaling for perioden' og 'Forfaldsdato'. De 

blev ikke vist i rapporten efter ændring af opkrævningsperioden fra uger til datoer. 

Modulet Jordforurening DKJord 

Automatisk lokalitets-id tildeling virker atter når det er slået til 

Modulet Vandindvinding 

Der vises link til Byg og Miljø Forkontor 

Er modulet Vandindvinding åbnet, vises link til at åbne Byg og Miljø Forkontor under 

de modulafhængige menupunkter i venstrepanelet. 

Attribut vises i rapporten Seneste analyse 

I rapporten seneste analyse vises attribut for mængden, fx < 0,001 µg/l. 

Vandindvindingskalender 

Manglende indberetninger til Jupiter –> Anlæg - Vandmængder 

Procentafvigelse viser foranstillet minus, hvis indvinding er større and tilladelse. 
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Modulet Boring 

"Vis på kort" virker atter i modulet Boring 

Modulet Byggesag 

Kviksøg på ESDH-nr, journalnummer og adresser uden sager virker atter 

Der er rettet det problem i GeoEnviron 12.0, at når man fremsøgte en sag på 

EDSH-nr/journalnummer eller en adresse i kviksøg (alle adresser) uden en sag, så 

fandt kviksøg ingen sager eller lokaliteter. 

Dokumentoversigt viser OK-felt for dokumenttype Tilknyt og DPost Ind 

Modulet Kemikalieinspektion 

Fokus forbliver på nyoprettet sag når den er overført til F2 

Der er rettet den fejl, at når man havde oprettet en sag i Kemikalieinspektion og 

overført den til F2, så vistes en anden sag/lokalitet i modulet. Problemet opstod kun 

på den første sag, man oprettede på lokaliteten. 

Modulet Deponi 

Et affaldsdeponi kan registreres og kobles til en allerede eksisterende virksomhed. 

Analyseprogrammer kan knyttes til indtag/prøvested med krav til antal udførte 

analyser og grænseværdier samt kontrol af overskridelser.  

Denne løsning er udviklet til Miljøstyrelsen. Læs mere om Deponi-modulet her. 

GeoEnviron GIS API 

Stedfæstelse af objekter og springfunktion 

Sagsbehandler kan stedfæste nedenstående objekter via GIS: 

 Deponeringsanlæg 

 Deponeringsenheder 

 Prøvesteder 

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur. 

Følgende entiteter og funktioner er tilføjet i GeoEnviron GIS API:  

* Entiteten Landfill og funktionen LandfillsByGeometry 

* Entiteten LandfillUnit og funktionen LandfillUnitsByGeometry 

* Entiteten LandfillSamplingPlace og funktionen LandfillSamplingPlacesByGeometry 

 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/categories/360002192639

