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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron 

Nye tjekpunkter i forhold til forrige release af GeoEnviron: 

o Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 12.3.0 

GeoEnviron version 12.4.0 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.4.0 

Generelle tjekpunkter, der også fandtes til forrige release af GeoEnviron: 

o GeoEnviron brugerprogrammet anvender Microsoft .NET Framework version 4 - 

minimum version 4.7.2 

Hvis der er problemer med afvikling af GeoEnviron, kan det tjekkes, at disse 

processer er whitelisted 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: 

• BOM (Byg og Miljø) service 3.4.11519.1660 – kræver DB version 12.4.0 

• Digital Post service 4.2.11519.1660 – kræver DB version 12.4.0 

• ESDH (F2 og SBSIP) service 1.7.11559.1665 – kræver DB version 12.4.0 

• Jupiter service 2.9.11519.1660 – kræver DB version 12.4.0 
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• Microting service 1.8.0 – kræver DB version 12.3.0 

Web-løsninger 

Nye versioner af Web-løsninger: 

• Tømning af olieudskillere 2.4.2 – kræver minimum DB version 8.4.1 

• Vandmængder og pejlinger 3.0.2 – kræver minimum DB version 12.3.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Avanceret menu 

Om GeoEnviron 

Se aktuel .NET Framework version 

Der er krav til hvilken version af Microsoft .NET Framework, der skal ligge på klient 

pc'en – se seneste version der er installeret på klienten i vinduet ”Om GeoEnviron”. 
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Standardfunktionalitet 

Søgning 

Smart adressesøgning 

Der søges i de registrerede adresser i modulet, når man i søgetilstand begynder at 

indtaste en adresse i hoveddatavinduets adressefelt. Funktionen kendes fra DAWA-

opslag i feltet vejnavn, når man opretter en ny lokalitet. 

Når der er tastet mindst 3 bogstaver, får man en liste over de 20 første vejnavne, 

som passer på det indtastede. Listen opdateres hver gang man indtaster et ekstra 

bogstav. Når man har valgt et vejnavn, får man en liste over de første 20 adresser 

som passer, og når man taster videre med husnummeret opdateres listen ligeledes. 

Man vælger vejnavn eller adresse ved at trykke enter eller klikke på vejnavnet - pil 

op og ned flytter markeringen og påvirker hvilket vejnavn man vælger ved enter. 

Klik herefter på Hent knappen, og søgningen eksekveres. 

Smart adressesøgning er indført i følgende moduler:  

• Virksomhed 

• Landbrug 

• Vindmølle 

• Transportør 

• Modtageanlæg 

• Vandindvinding 

• Byggesag 

• Industri 

• Kemikalieinspektion 

• Rotter 

Sager og dokumenter 

Hurtigere valg af type, når man opretter et dokument i GeoEnviron Turbo 

Tilsyn 

Ekspander/kollaps-knappen på fanen Tilsyn skifter ikon fra + til – 

Advarsel ved sletning af tilsyn med relateret tilsyn 

Man advares, når man sletter et basistilsyn, som har relateret tilsyn tilknyttet. Hvis 

man siger ja til denne advarsel, slettes både tilsyn og tilknyttet relateret tilsyn. 
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Rapporter 

Eksporter data fra rapporter til Excel med danske overskrifter 

Data i rapporter kan eksporteres med ’Gem Excel tabel’ og ’Gem formateret Excel’. 

Indeholder rapporten kun én linje, kommer overskrifter ikke med.  

Højrekliksmenuen ’Gem Excel tabel’ gemmer følgende listerapporter med danske 

overskrifter som Excel-tabel, der åbnes automatisk: 

• Tilsyn og sager -> Tilsynsindberetning 

• Virksomhed -> Virksomhedsoversigt 

Rapporten Virksomhedsoversigt sammensættes af flere dele, så man må 

vælge hvilken delrapport, man vil eksportere. 

• Landbrug -> Beholderkontrol 

• Vandindvinding -> Seneste analyse 

• Vandindvinding -> Tilsyn med udløbne boringstilladelser 

• Vandindvinding -> Tilsyn med udløbne anlægstilladelser 

• Tidsregistrering -> Fakturagrundlag 

Rapporten Fakturagrundlag sammensættes af flere dele, så man må vælge 

hvilken delrapport, man vil eksportere.  

Den gamle eksportmulighed kan fortsat benyttes, hvis der er sat markering 

ved ’Rapport kan overføres til Excel’. 

• Tidsregistrering -> Årets brugerbetaling 

• Kemikalieinspektion -> Indkomne sager 

• Kemikalieinspektion -> Afsluttende sager 

• Deponi -> Detektionsgrænseværdi 

Højrekliksmenuen ’Gem formateret Excel’ eksporterer en tro kopi af disse rapporter 

med danske overskrifter til Excel, der åbnes automatisk: 

• Tilsyn og sager -> Tilsynsindberetning -> Godkendte virksomheder/landbrug 

• Tilsyn og sager -> Tilsynsindberetning -> Brugerbetaling tilsyn 

• Tidsregistrering -> Medarbejdere 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

Håndtering af fejl ved overførsel til Byg og Miljø 

Når man overfører en sagsstatus til Byg og Miljø, og det fejler, vises en knap 

"Gensend BOM", der giver mulighed for at overføre sagen til Byg og Miljø igen. 

 

I listen over fejlede BOM forsendelser findes også knap til at gensende til BOM. 

 

BOM overførsel giver ikke 403-fejl, hvis BOM servicen har været genstartet 

Integration – SBSYS/SBSIP 

Når man sender et BoM-ud dokument, overføres det automatisk til SBSYS 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

GeoEnviron Kalender 

Hovedaktivitetens kategori bliver vist på fanen Tilsyn 

Der er indført en kolonne i GE kalenderen, fanen tilsyn, der viser hovedaktivitetens 

kategori (1a, 1b, 2 eller ingen) på lokaliteten, så det bliver nemmere at fordele 

tilsyn i gruppen. 

Tilsyn Dashboard 

Tilsyn Dashboard: y-aksen viser kun heltal 

Grafer i Dashboard viser heltal på y-aksen, da der jo aldrig er tale om halve tilsyn. 

Når man åbner dashboardet, får man ikke længere databasefejlkode -3 

Tilsynsarbejdsplanlægning 

Påkrævet felt i TAP markeret med stjerne 

Feltet 'mål i tal' for kampagne 1 og 2-tilsyn er markeret med stjerne for at angive, 

at det skal udfyldes, når man opretter en ny tilsynsplan. 

Hvornår skal næste prioriteret tilsyn udføres? 

Autoberegningen af næste prioriteret tilsyn, er ændret for alle kategorier.  

Hvis sidste prioriteret tilsyn + tilsynsfrekvensen er større end planlægningsåret, 

sættes næste prioriteret tilsyn til næste basistilsyn + tilsynsfrekvensen, og ellers 

sættes næste prioriteret tilsyn til planlægningsåret. 

Eksempel: 

En kategori 1a-virksomhed/landbrug med tilsynsfrekvens 2, basistilsyn i 2019 og 

prioriteret tilsyn i 2020, vil få næste basistilsyn i 2022 og prioriteret tilsyn i 2024: 

Frekvens Sidste 

basistilsyn 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 2019 Basis Prio  Basis  Prio 
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Mobilt tilsyn – Virksomhed og Landbrug 

Advarsel/oplysning ved fortryd udsendelse 

Man kan med fortryd-knap fortryde udsendelse, når tilsyn er tjekket ud til terminal. 

Når man vælger det job, der skal annulleres, får man en advarsel, om at dette 

sletter tilsynet inklusiv eventuelle indtastede data på den mobile enhed, og at man 

også skal huske at synkronisere den mobile enhed. Herved undgår man at miste 

data, fordi man ikke har været klar over konsekvensen ved fortryd-knappen. 

Data fra BBR-faner overføres til mobilt tilsyn 

Data til Mobilt Tilsyn hentes fra BBR-faner, ikke fra den gamle fane Ejend.-Ejeropl., 

når BBR Miljø Import Integration er slået til. "Basisoplysninger - Ejer" hentes fra 

fanen BBR -> Ejere, og "Olie- og kemikalietanke - BBR tankoplysninger" hentes fra 

fanen BBR -> Tekniske Installationer. 

Modulet Virksomhed 

Miljøstyrelsen kan lukke "gamle" Captia-sager 

En sag kan lukkes, hvis dens journalnummer starter med 3 bogstaver, fx MST. 

Integration – F2 

To kolonner er fjernet fra fanen Sagsoversigt 

Kolonnerne Afd. og Rel. sag er skjult i sagsoversigten for overskuelighedens skyld. 

Standard-akt på sag med akter der ikke er overført til ESDH 

Der oprettes en standard-akt på sag, hvis sagen endnu ikke er blevet oprettet i F2, 

og ingen af de akter, der er tilknyttet sagen, har flueben i "Gem i ESDH". 

Tjek i F2 ved sagslukning 

Når du afslutter en sag i GE, og vælger "Send til F2", vil du få en fejlmelding, hvis 

det ikke er muligt at lukke sagen i F2, og afslutningsdato fjernes. 

Akt-id erstattes af akt-nr. på fanen Aktoversigt 

F2s aktnummer (Akt-nr.) vises i stedet for Akt-id i aktoversigten. 

Oprettet dato erstattes af Dok. dato på fanen Gældende afgørelser 

I kolonnen 'Dok dato' vises brevdato, hvis den findes, og ellers vises dok.dato. 

Man kan springe ind på dokumentet i F2 via -knap på fanen Gældende afgørelser. 

Vis F2s sagsnummer på tilsyn, opfølgninger og håndhævelser 

F2s sagsnummer kan vises i stedet for GeoEnvirons journalnr, når det forefindes, i 

fanerne Tilsyn, Opfølgning og Håndhævelse.  

Metoden til at vise ESDH-nr angives i systemopsætning under gruppen ESDH. 
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Tilsynsrapport – Virksomhed 

Bogmærker til ressourcer (el, vand og varme) 

Der er indført bogmærker til el, vand og varme under emnet Ressourcer.  

Felterne til ressourcer kan fordeles på 3 tabeller med hver sin bogmærkekæde. 

En superbruger skal gøre følgende for at kunne gøre brug af de nye bogmærker: 

1. Aktivere de nye felter i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn -> Tilsynsrapport 

2. Tilføje tre nye tabeller i Word-skabeloner til tilsynsrapporter for landbrug  

3. Indsætte bogmærke til felt nr 1 i række 2 i nye tabeller i Word-skabelonen 

Modulet Landbrug 

Vis flere produktionsarealer 

Ofte er der flere oplysninger om produktionsarealer end om miljøteknologi. 

Nederst i faner til produktionsarealer er der indført en horisontal skillelinje, hvor 

man med musen kan ændre på højden af fanen, så der ikke skal rulles. 

Der er indført horisontal skillelinje nederst i følgende faner til produktionsareal: 

• Prod. areal - registeret 

• Reg. historisk 

• Prod. areal - tilladt  

• Tilladt historisk 

Kopier alle rækker samme registreringsdato til fanen Reg.historik 

Kopieringsknap er genindført på fanen Prod. areal – registeret. Den var ved en fejl 

blevet flyttet til et sted, hvor man ikke kunne se den. 

Tilsynsrapport – Landbrug 

Bogmærker til samlet (tilladt) produktionsareal 

Bogmærker til samlet produktionsareal er indført under emnet Produktionsarealer.  

En superbruger skal gøre følgende for at kunne gøre brug af de nye bogmærker: 

1. Aktivere bogmærkerne i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn -> Tilsynsrapport 

2. Indsætte de to bogmærker i Word-skabelonen 
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Modulet Tidsregistrering 

3-dobbelt registrering af brugerbetaling 

Flere virksomheder optræder med 3-dobbelte rækker i fanen Timeforbrug i Aalborg.  

Databasepatchen fjerner dobbelte/tredobbelte rækker og sætter samtidig et indeks 

på tabellen, så det ikke er muligt, at fejlen genopstår. 

Modulet Transportør 

Ændring af affaldsproducent eller modtageanlæg for affaldstransporter 

Oplysninger om affaldstransport bliver nu opdateret, når man skifter 

affaldsproducent eller modtageanlæg. 

Modulet Vandindvinding 

Godkend Vandprøver 

Fejl ved hentning af drikkevandsprøver er rettet 

Man får ikke database fejlbesked: 'trim' is not a recognized built-in function name. 

Integration – Jupiter 

Ændringer på fanen DIADEM 

Feltet Journalnummer er markeret med stjerne for at angive, at det skal udfyldes. 

Det er ikke muligt at angive, at påbuddet er permanent, hvis det har en deadline. 

Jupiter oversigt 

Jupiter oversigt 

Jupiter har fået sit eget oversigtsvindue. Menupunktet ’Jupiter oversigt’ ses i 

menuoversigten for modulerne Vandindvinding, Boring, Prøve/analyse og Deponi. 

Det er synligt, når ’DMP integration - Jupiter’ er slået til i administration af moduler. 

Manglende indberetninger til Jupiter af Boring - Vandmængder 

Der er fjernet en fejl, der opstod, hvis der var boringer med flere indtag, på listen 

over indberetninger af boringers vandmængder, der mangler at bliver overført. 

Manglende indberetninger til Jupiter af Boring – Pejlinger, pejletidspunkt 

Pejletidspunkt vises i oversigten over manglende indberetninger af pejlinger, så det 

bliver lettere at finde den pågældende pejling i Boringsmodulet. 

Kontrolprogram – Vand 

Registrering af prøver til flere analysepakker 

Før kunne en prøve kun knytte sig til én analysepakke, men nu er der mulighed for 

at knytte prøven til flere pakker. 
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Sagsbehandleren angiver hvilken anden analysepakke, prøven skal knytte sig til. 

Når sagsbehandleren har valgt den anden analysepakke, kigger GeoEnviron på de 

stoffer, der er i henholdsvis prøven og de 2 analysepakker i spil (første pakke og 

anden pakke), og fordeler stofferne således: 

For hvert stof i prøven undersøges, om det er nævnt i anden pakke, og hvis det er 

tilfældet, tilknyttes stoffet til anden analysepakke. 

Derefter tjekkes, om stoffet IKKE findes i første pakke, og hvis det er tilfældet, 

fjernes stoffet fra første pakke. 

Det vil sige, at et stof fra en prøve (fx temperatur) kan knytte sig til begge pakker. 

Eksempel: 

Prøven indeholder temperatur, chrom, jern og molybdæn. 

Første analysepakke forventer temperatur, jern og arsen. 

Anden analysepakke forventer temperatur, chrom og zink. 

Resultatet bliver for første pakke, at der er analyseret for temperatur og jern, der 

mangler arsen, og der er molybdæn i overskud. 

For anden analysepakke bliver resultatet, at der er analyseret for temperatur og 

chrom, mens zink mangler. 

Bemærk, at eventuelle overskydende stoffer altid tilknyttes den første pakke, og at 

et stof kan tilknytte sig begge pakker. 

Bemærk også, at processen med at fordele stoffer på 2 pakker ikke sker via den 

automatiske nedhentning af prøver. 

Mobilt tilsyn – Vandindvinding 

Advarsel/oplysning ved fortryd udsendelse 

Man kan med fortryd-knap fortryde udsendelse, når tilsyn er tjekket ud til terminal. 

Når man vælger det job, der skal annulleres, får man en advarsel, om at dette 

sletter tilsynet inklusiv eventuelle indtastede data på den mobile enhed, og at man 

skal også huske at synkronisere den mobile enhed. Herved undgår man at miste 

data, fordi man ikke har været klar over konsekvensen ved fortryd-knappen. 

Rapporter 

”Oppumpede mængder på anlægsniveau” medtager engangskode for web-

brugernavn ved eksport til Excel 

”Vandindvinding pr. anlægstype og indberetningsår” viser antal anlæg 

En ny kolonne viser antal anlæg, der bidrager til total- og subtotalmængderne i 

rapporten Vandindvinding pr. anlægstype og indberetningsår. 

”Seneste analyse” kan filtreres på aktive anlæg 
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Modulet Boring 

Bemærkninger om boring 

Bemærkningsfeltet er nu et internt GE-felt, der ikke synkroniseres med Jupiter. 

Bemærkninger fra Jupiter vises i stedet i boksen, der fremkommer, når brugeren 

højreklikker på boringen og vælger ’vis Jupiterdata’. 

Integration – Jupiter 

Betinget låsning for redigering af Jupiterfelter på boringer 

Jupiter-felter kan ikke redigeres af brugeren, når der er flueben i feltet indberettes. 

Modulet Byggesag 

Inaktive opgaver medtages ikke når checkliste dannes 

Opgaver på checklisten viser frist, hvis man indtaster Id i stedet for at 

vælge fra listen 

Integration – ESDH 

Rettelse af fejl ved opdatering på fanen Dokumentoversigt 

Man får ikke længere fejl, når man forsøger at krydse af i felterne under ESDH eller 

i OK ved læste dokumenter og gemmer. 

Modulet Kemikalieinspektion 

Dato for politianmeldelse 

Dato for politianmeldelse kan registreres i feltet 'Politianmeldt dato' på sagsfanen. 

Produkter 

På en ny underfane Sag/Produkter kan der registreres produkttyper og lovgrundlag. 

Dokumentbeskrivelse 

Det kan defineres i GeoEnviron, hvordan feltet Dokumentbeskrivelse på fanen 

Dokumenter skal udfyldes ved hjælp af skabelonnavnet. 

Mulighederne i systemopsætningen under Sag i feltet ’Skabelon beskrivelse KI’ er: 

0 = Nej - der sker ikke noget automatisk 

1 = Overskriv - skabelonnavnet sættes ind i feltet Dokumentbeskrivelse 

2 = Tilføj til eksisterende - skabelonnavnet tilføjes efter det allerede skrevne i feltet 

Dokumentbeskrivelse 

3 = Overskriv når tom - skabelonnavnet sættes ind i feltet Dokumentbeskrivelse, 

dog kun hvis dette felt er tomt 
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Integration – F2 

Standard-akt på sag med akter der ikke er overført til ESDH 

Der oprettes en standard-akt på sag, hvis sagen endnu ikke er blevet oprettet i F2, 

og ingen af de akter, der er tilknyttet sagen, har flueben i "Gem i ESDH". 

Tjek i F2 ved sagslukning 

Når du afslutter en sag i GE, og vælger "Send til F2", vil du få en fejlmelding, hvis 

det ikke er muligt at lukke sagen i F2, og afslutningsdato fjernes. 

Akt-id erstattes af akt-nr. på fanen Aktoversigt 

F2s aktnummer (Akt-nr.) vises i stedet for Akt-id i aktoversigten. 

Vis F2s sagsnummer på tilsyn og opfølgninger 

F2s sagsnummer kan vises i stedet for GeoEnvirons journalnr, når det forefindes, i 

fanerne Tilsyn og Opfølgning.  

Metoden til at vise ESDH-nr angives i systemopsætning under gruppen ESDH. 

Rapporter 

Forhandlerkontrol – vælg en/flere lovgrundlag, udfald, pesticidkontroller 

EU biocid afrapportering 

Via rapporten EU biocid afrapportering er det muligt at kigge nærmere på de 

afsluttede sager. Man skal vælge en periode i Afsluttet dato og et konkret emneord. 

I bunden af rapporter bliver der opsummeret Antal sager i alt. 

Jordbrugskontrol – viser afsluttede sager for en/flere sagstyper 

Modulet Deponi 

Man kan indtaste geometri for flere deponeringsenheder på samme anlæg 

Man kan filtrere på prøvedato i analyseoversigt 

Integration – Jupiter 

På et målested/prøvested kan man angive kotekvalitet 

Jupiter oversigt 

Jupiter oversigt 

Jupiter har fået sit eget oversigtsvindue. Menupunktet ’Jupiter oversigt’ ses i 

menuoversigten for modulerne Deponi, Vandindvinding, Boring og Prøve/analyse. 

Det er synligt, når ’DMP integration - Jupiter’ er slået til i administration af moduler.  
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER 

Tankanlæg 

Tømning af olieudskillere 

Adresse sættes ind i emnefeltet på e-mailkvitteringer 

Vandindvinding 

Vandmængder og pejlinger 

Pejlinger kan indberettes for et pejlemålingspunkt med parenteser 

Ved beregning af GVS-kote tager web-løsningen højde for, at beskrivelsen af et 

pejlemålingspunkt kan indeholde parenteser. 


