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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 12.1.0 

GeoEnviron version 12.2.0 omfatter: 

 GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.2.0 

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 

Integrationer 

 Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum 

version 4.7.2 

Nye versioner af integrationer: 

 BBRGD service 1.7.xxxx.xxxx – kræver DB version 12.2.0 

 BOM (Byg og Milø) service 3.2.xxxx.xxxx – kræver DB version 11.6.0 

 ESDH (F2 og SBSIP) service 1.5.xxxx.xxxx – kræver DB version 12.1.0 
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Web-løsninger 

Nye versioner af Web-løsninger: 

 Rotteanmeldelse 3.4.5 – kræver minimum DB version 11.1.0 

 Vandmængder og pejlinger 3.0.0 – kræver minimum DB version 12.1.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Sager og dokumenter 

Opsætning af Word-skabeloner til brug ved sagsbehandling af miljøsager 

Fanen ”skabeloner” er atter synlig i stamdata -> fælles stamdata -> sag og journal. 

Søgning 

Fremsøg lokaliteter 

Størrelsen af oversigtsvinduet følger størrelsen af modulvinduet efter maksimering. 

Slet en gemt søgning 

Fremover kan man slette de samme søgninger som man kan hente. 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

Udvidelse af BBR faner med data fra BBR-registeret og via LIFA service 

 I fanen Matrikler vises notering af landbrugsejendom via LIFA service 

 I fanen Bygninger vises varmeinstallation og opvarmningsmiddel fra BBR 

 I fanen Ejere hentes CVR/CPR-nr. på ejere via LIFA service 

 I ny fane hentes Beboer- og firmaoplysninger om lejere via LIFA service 

 Olietankes tilsynsdato, materiale, driftstatus og notatlinjer fra BBR vises i 

fanen Tekniske installationer 

 Oplysninger om jordvarmeanlæg fra BBR vises i en ny fane Jordvarmeanlæg 

 

Ejere hentes fra LOIS databasen via en LIFA service i stedet for views. Bemærk, at 

denne service er betinget af, at kunden har en abonnementsaftale med LIFA A/S. 

For Cognito kunder hentes ejere fortsat via views i Cognito databasen. 

Kontakt evt. Geokon A/S for yderligere oplysninger om hvad der kræves for at få 

vist oplysninger om ejere og lejere via en LIFA service i GeoEnviron Miljø. 

Integration – Byg og Miljø 

Send til BoM lukker ikke alle åbne Word-dokumenter 

Når man sender et dokument til BoM fra GeoEnviron, lukkes kun det pågældende 

Word-dokument. Før lukkede alle Word-dokumenter - også dem der slet ikke havde 

noget med sagen at gøre. 

BoM servicen sætter OK på alle andre dokumenter end hoveddokumenter. 
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Integration – DMA 

Størrelsen af en fil til publicering på en afgørelse kan være mere end 10 MB. 

Integration – ESDH 

Integration – F2 

ESDH servicen sætter OK på alle dokumenter, der importeres til en sag fra ESDH. 

Integration – SBSYS/SBSIP 

Integration til WebAPI (SBSIP) til ESDH-systemet SBSYS er indført i byggesags- og 

miljømoduler som en tilkøbsmulighed, der er udviklet til Odense Kommune. 

ESDH servicen sætter OK på alle dokumenter, der importeres til en sag fra ESDH. 

Integration – KortInfo 

Kald til KortInfo webkort 

Kald til KortInfo er indført som en tilkøbsmulighed udviklet til Odense Kommune. 

Der er indført en KortInfo-knap på en: 

 Virksomheds-, landbrugs- eller vandindvindingslokalitet 

 Byggesagslokalitet/ejendom med 3 muligheder: 

o Gå til lokalitetsadressen 

o Gå til konfliktsøgning 

o Gå til nabohøring 

 Byggesag med 3 muligheder: 

o Gå til sagsadressen 

o Gå til konfliktsøgning 

o Gå til nabohøring 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulet Virksomhed 

Miljøstyrelsen kan sætte gældende afgørelse på "gamle" Captia-sager 

På dokumentfanen under de enkelte sager findes en funktionalitet, hvor man kan 

markere om et dokument er en gældende afgørelse, som regulerer den pågældende 

virksomhed. Denne markering kan anvendes på samtlige typer af dokumenter - 

uanset ESDH-system. 

Modulet Vandindvinding 

Godkend Vandprøver 

Overskredne parametre med grænseværdi 0 vises med rød skrift 

Når man skal godkende vandprøver i GeoEnviron, vises mængden med rød skrift, 

hvor prøveresultatet overskrider grænseværdien 0, fx 9051 Coliforme bakt. 37Gr. 

Formål og Omfang for grundvandsprøver 

Når man godkender grundvandsprøver, er der nu overensstemmelse mellem 

indhold og overskrift i kolonnerne Formål og Omfang. 

Modulet Byggesag 

Stikprøvekontrol 

Kommunalbestyrelsen skal foretage stikprøvekontrol i 10 pct. af alle byggesager, 

hvor kommunalbestyrelsen har meddelt ibrugtagningstilladelse efter BR18. 

Undtaget fra stikprøvekontrol er dog følgende: 

 Enfamiliehuse 

 Dobbelthuse 

 Rækkehuse 

 Sommerhuse 

 Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og 

lignende 

Bestemmelsen fastlægger ikke en metode for udtagelse af sager til stikprøve-

kontrol, og det er derfor kommunen selv, der beslutter, hvordan sagerne udtages. 

Det kan f.eks. ske ved at foretage stikprøvekontrol af hver 10. sag, hvortil der 

meddeles ibrugtagningstilladelse af de sager, hvor der er krav om stikprøvekontrol. 

Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve gebyr for stikprøvekontrollen. Udgifterne 

hertil skal indregnes i overheadomkostningerne til byggesagsbehandlingen. 

Sæt en dato ind i feltet Ibrug, hvis sagen opfylder kriterierne for ibrugtagnings-

tilladelse til stikprøvekontrol. 
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Hver af disse sager modtaget et givet år markeres med orange farve i en ny fane 

Stikprøvekontrol i Byggesag-to-do-liste. 

 

Kopiering af internt notat til anden sag 

Det er muligt at kopiere et internt notat fra en sag til en anden. 

Klik på -kopieringsknap til notat, der skal kopieres, på fanen 'Interne notater'. 

Skriv sagsnummer på sagen, hvortil notatet skal kopieres og klik OK til at kopiere. 

 

Ny rapport: Gebyr – ikke-faktureret 

Se om der er ikke-fakturerede gebyrer i den nye rapport Gebyr – ikke-faktureret. 

LOIS ejendomsdata 

Fanebladene under hovedfanen LOIS ejendomsdata viser ejendomsdata fra LOIS 

databasen og BBR-registeret for hver enkelt ejendom. Ejendomsdata hentes via en 

LIFA service i stedet for views. Bemærk, at denne service er betinget af, at kunden 

har en abonnementsaftale med LIFA A/S. 

Kontakt evt. Geokon A/S for yderligere oplysninger om hvad der kræves for at få 

vist LOIS ejendomsdata i GeoEnviron Byggesag. 
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Angiv "ja" til "Data fra views" under E&M databasen i fælles opsætning, hvis 

ejendomsdata skal hentes fra E&M views (Cognito database). 

Byggesag To-do-liste 

Se initiativpligt i BoM-sager i fanen "Åbne sager" i Byggesag-to-do-liste 

Byggesag to-do-lister opdateres automatisk igen 

To-do-lister opdateres atter automatisk, hvis man fx har sat frist på en opgave eller 

OK på et dokument, og har gemt. 

Hvis man prøver at åbne mere end det maksimale antal vinduer på en gang 

Der er rettet en fejl, når der var åbnet det maksimale antal (9) vinduer på en gang i 

GeoEnviron, og man prøvede at åbne endnu et vindue fra Byggesag to do-liste. 

Integration – BBR Byggesag 

BBR-sagstypen sag på grund (forklædesag) er indført 

Der kan oprettes en sag på grund (forklædesag) i BBR Byggesag.  

Mapning foretages ved at vælge BBR-sagstypen ”sag på grund” for mindst én 

krydsreference (kombination af sagskode/-art/-type) i Stamdata/Byggesag/ 

Opgavekronologi/Krydsreference. 

Byggesagsgebyr (GQ418001Q/G92-snitfladen) – Regningsdebitor 

Der sættes altid komma i antal i fakturaspecifikation - detaillinjer 

Hvis der ikke er komma, vil feltet blive opfattet som værende med 4 decimaler. 
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Modulet Deponi 

Måleusikkerhed på analysen medtages i standat-indlæsning 

Når man indlæser en prøve via standat-fil, bliver oplysning om måleusikkerhed på 

analysen også indlæst i GeoEnviron. Det drejer sig om feltet CV%. 

Modulet Jordflytning 

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

 



NYHEDER I GEOENVIRON 12.2.0 Ændringer i WEB løsninger 

 

- 13 - 

ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Rotteanmeldelse 

Man kan tabulere sig frem til links 

To links er ændret så man kan benytte [TAB] tasten til at tabulere sig frem til dem: 

 Jeg kan ikke vælge min adresse 

 Oplysninger om anvendelse af persondata 

Som handicappet person skal man i forhold til principperne i WCAG 2.0 kunne 

tabulere sige igennem hele løsningen og således også de to links. 

Vandmængder og pejlinger 

Log ind med NemLog-in 

Personer (med CPR-nr) og virksomheder (med CVR- nr og et givet certifikat) kan få 

adgang til webløsningen ved at logge ind med NemLog-in. Formålet er at gøre det 

enklere at logge ind end at benytte brugernavn/ adgangskode som bruges i dag. 

Der kræves en aftale mellem kommunen og Digitaliseringsstyrelsen for at benytte 

NemLog-in til GeoEnviron WEB - Indberetning af vandmængder og pejlinger. 

Man kan vælge mellem at benytte brugernavn/adgangskode som i dag eller at 

benytte NemLog-in. Der kan ikke benyttes begge metoder på samme tid. 

Metoden der benyttes til at logge ind i webløsningen angives i systemopsætning. 

Standardindstilling for loginmetode er brugernavn/adgangskode som i dag. 

Ved brugernavn/adgangskode er det kun forud oprettede brugere, der kan logge 

ind. Med NemLog-in kan alle i princippet logge ind, men de vil pænt blive afvist, 

hvis deres CPR- eller CVR-nummer ikke er knyttet til et vandindvindingsanlæg. 

NemLog-in login kontrolleres mod adresseregisteret på vandindvindingsanlæggene. 

Det er en forudsætning, at der er sat ’Indberetning af vand’ til værdien ’Via web’ på 

fanen Indvindingsanlæg -> Anlæg. 

Herefter skal den eller de der skal indrapportere på det pågældende anlæg være 

oprettet med CPR- eller CVR-nummer i adressekartoteket. Der skal være markering 

i tjekboksen ’Denne person/entitet kan vælge anlægget gennem login med NemID’ 

som vist herunder: 
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Når brugeren klikker på knappen ’Log ind med NemLog-in’ sendes brugeren over på 

NemLog-ins logind side. En person (med CPR-nummer) logger på med nøglekort.  

En virksomhed (med CVR-nummer og et givet certifikat) logger på med nøglefil. 

Første gang installeres en NemID app i browseren og certifikatet skal installeres. 

Kontakt evt. Geokon A/S for yderligere oplysninger om hvad der kræves for at 

bruge NemLog-in til GeoEnviron WEB - Indberetning af vandmængder og pejlinger. 


