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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 12.5.0 

GeoEnviron version 12.6.0 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.6.0 

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

 GeoEnviron brugerprogram anvender Microsoft .NET Framework version 4 - 

minimum version 4.7.2 

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

programmer 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: 

• BBRGD service 1.9.12993.1745 – kræver DB version 12.6.0 

• BOM (Byg og Miljø) service 3.6.12993.1745 – kræver DB version 12.6.0 

• Core (CVR) service 1.5.12993.1745 – kræver DB version 12.6.0 

• Digital Post service 4.3.12993.1745 – kræver DB version 12.6.0 
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• ESDH (F2 og SBSIP) service 1.8.12993.1745 – kræver DB version 12.6.0 

• Jupiter service 3.1.12993.1745 – kræver DB version 12.6.0 

• Rottehullet service 2.0.12993.1745 – kræver DB version 12.0.0 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Standardfunktionalitet 

Markering af faner med data 

Markering af faner med data 

Der vises en sort prik foran faneoverskriften, når der er data på en fane. 

Funktionaliteten virker nu også, når programmet starter med GeoEnviron kalender 

samt et valgt lokalitetsmodul i søgetilstand, og man dobbeltklikker på en lokalitet i 

kalenderen, så den åbner i det pågældende lokalitetsmodul eller første gang en 

lokalitet åbnes fra GIS Spatial Suite ved at klikke på 'Link til GeoEnviron'. 

Adresseopslag i DAWA 

Opslag på lejlighedsnummer i DAWA ved oprettelse af en ny lokalitet 

Adresseopslag via vejnavn, husnummer og lejlighedsnummer fungerer således: 

1. Åbn modulet og afbryd søgetilstand 

2. Tast mere end 1 bogstav i vejnavn – de 20 første vejnavne oplistes 

3. Vælg vejnavn – de 20 første husnumre oplistes 

4. Vælg husnummer – de 20 første lejlighedsnumre oplistes 

5. Hvis valgt, bliver lejlighedsnummer sat ind i adressefeltet 

Vejnavn, husnr og lejlighedsnr vælges enten ved at trykke enter eller klikke i listen 

- pil op og ned flytter markeringen og påvirker hvad der vælges ved enter. 

Denne funktionalitet er indført i disse moduler: 

• Virksomhed 

• Landbrug 

• Åbent land 

• Vandindvinding 

• Kemikalieinspektion 

Tilsynsoplysninger 

Datosøgning på tilsyn og håndhævelser 

Datosøgning på tilsyn og håndhævelser er atter muligt. 
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Tekniske ændringer 

Performanceoptimering 

Opstart af vinduer går hurtigere end før især med en langsom netværksforbindelse. 

Menupunkter 

GeoEnviron Kalender 

Vælg en eller flere tilsynstyper i fanen Tilsyn 
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – BBR 

Man kan slette en lokalitet med data under fanen BBR 

Integration – BBR Miljø Import 

Forklædesager indlæses ikke fra BBR 

Ejendomsejere opdateres i natkørslen 

Nu kan natkørslen opdatere ejere: 

• Har man integration med vores LIFA service, benyttes den 

• Har man integration til LOIS eller COGNITO database, så bruges den 

• Har man ingen af ovennævnte integrationer, forsøger vi ikke at finde ejere 

Integration – Byg og Miljø 

Sager kan fritages for servicemål 

Hvis en sag skal fritages for servicemålene, trykker man på -knappen ”Vis BOM 

servicemål i dage” på sagsfanen, hvorefter nedenstående fremkommer. Vælg her 

begrundelsen for fritagelsen i rullelistefeltet og tryk på ”Send fritagelse til BOM”. 

 

Overførsel af en sags ESDH-nr eller GE-journalnr til Byg og Miljø 

Hvis man kører med "Vis ESDH nr" i systemopsætning->ESDH, overføres en 

miljøsags ESDH-nr til Byg og Miljø, og ellers overføres GE-journalnr. 

Hvis man kører med "Vis ESDH nr Byggesag" i systemopsætning->ESDH, overføres 

en byggesags ESDH-nr til Byg og Miljø, og ellers overføres GE-journalnr. 
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Integration – ESDH 

OK-flueben på dokumenter på dokumentoversigten 

Der sættes OK-flueben på dokumenter, når de er overført til ESDH via "+ESDH" 

knappen på dokumentoversigten, som når man gemmer i ESDH på dokumentfanen. 

Integration – F2 

Kassationskode sættes på F2-sager ved oprettelse og opdatering 

Kassationskode "K0" (slettes ikke) sættes på sager om kemikalieinspektion med:  

• Journalplan: 12. Kemikalier 

• Handlingsfacet: 7. Tilsyn og kontrol 

• Emneord: Giftige produkter 

Øvrige sager om kemikalieinspektion sættes til at kasseres efter 10 år. 

Sager om virksomheder sættes altid til at kasseres efter 20 år. 

Integration – SBSYS/SBSIP 

SBSYS-sager uden skabelon kan oprettes i GeoEnviron 

Dokumenter i papirkurv i SBSYS hentes ikke ned i GeoEnviron 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Datosøgning 

Det er igen muligt at søge på fx virksomheder, der er lukket efter 1. januar 2017. 

Datosøgning på afgørelser, tilsyn og håndhævelser er også atter muligt. 

Tilsyn Dashboard 

Kategori 1a og 1b-lokaliteter med opstarts- og opfølgende tilsyn samme år 

Kategori 1a og 1b-lokaliteter med udført opstartstilsyn OG planlagt prioriteret eller 

basis tilsyn samme år tæller med i opfyldelsen af årsmålet som ét fysisk tilsyn pr. 

lokalitet pr. år. 

Dashboard kan åbnes når der er ingen kategori 2-virksomheder/landbrug 

CVR Indlæsning 

Indlæsning af CVR-oplysninger 

 

CVR-data kan indlæses på to måder på fanen Søg/hent Data i CVR Indlæsning: 

1. Søg og hent direkte fra CVR-register 

Søg i CVR-register efter CVR-nr eller P-nr. 

En produktionsenhed oprettes som ny lokalitet med Opret i GeoEnviron. 

Inden den oprettes, bliver man bedt om oplysninger om hovedaktivitet m.m. 
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Opret i GeoEnviron vises ikke, hvis produktionsenheden findes i GeoEnviron. 

Ved søgning på CVR-nr alene hentes alle tilknyttede produktionsenheder. 

Ajourfør P-nr knappen kan benyttes, hvis lokaliteten mangler P-nr. 

 

2. Indlæsning af fuld liste fra CVR-register 

"Start indlæsning af CVR-oplysninger" sætter et job i kø, der indlæser CVR-

data. Du vil modtage en besked fra beskedcenteret, når jobbet er udført. 

Herefter forbliver jobbet i køen og afvikles i henhold til CVR opsætningen 

(default hvert syvende døgn). Genstart af Core servicen vil hverken slette 

eller genindsætte et eksisterende job i køen. 

Hvis en bruger ikke vil vente på, at jobbet afvikles automatisk næste gang, 

kan brugeren sætte jobbet i gang via GeoEnviron. 

Ajourføring af CVR-oplysninger 

CVR-data om en lokalitet kan valideres og opdateres i GeoEnviron på to måder: 

1. Ajourføring via fagmodul 
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Farvemarkering ud for et CVR-integreret felt angiver, om fagmodulets data 

stemmer overens med data i CVR: 

• Grøn angiver, at oplysningerne stemmer overens 

• Mørkegrøn angiver, at lokaliteten har CVR-nr, men mangler P-nr 

• Rød angiver, at der er forskel på oplysningerne 

• Orange angiver, at data mangler i de bagvedliggende CVR-lister 

Du kan ajourføre oplysningerne i et felt i fagmodulet ved at klikke på en rød 

farvemarkering og bekræfte, at CVR-data ønskes kopieret til feltet. 

Klik på en mørkegrøn farvemarkering og vælg det P-nr, der skal indsættes. 

2. Ajourføring via statusliste i CVR Indlæsning 

Åbn statuslisten i CVR Indlæsning.  

Tilsynsrelevante branchekoder for kommunen vises jf. stamdataopsætning. 

Vælg brancher og dan en liste over lokaliteter indenfor de valgte brancher:  

a. Klik i filtreringsfeltet over kolonnen "Hovedbranche" 

b. Klik på "fravælg", og tast en del af branchenavnet i filtreringsfeltet 

c. Tjek af ved "Vis" ud for de branchekoder, der ønskes vist 

d. Eller klik på "vælg" for at få vist alle branchekoderne 
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e. Tryk "Ok" for at benytte filteret på listen over lokaliteter 

 

En lokalitets CVR-oplysninger ajourføres ved klik på -ikonet. 

Hvis CVR- og P-nummer deles af flere lokaliteter, vælges den lokalitet, der 

skal ændres i en oversigt. 

Sammenlign GeoEnviron med CVR, vælg felter der skal ændres, og tryk OK. 
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Ved klik på -ikonet springes til lokaliteten, men hvis CVR- og P-nummer 

deles af flere lokaliteter, vælges den lokalitet, der skal åbnes i en oversigt. 

Find kontakt i CVR 

En lokalitets adresseoplysninger kan kopieres fra CVR Indlæsning til Sag/Kontakter. 

Indsæt først en ny tom række, hvis der allerede er registreret kontakter til en sag. 

Søg via navn, vejnavn (skriv i adresse), postnummer eller CVR-nr. Tryk på knappen 

”Find i CVR” og få en liste med lokaliteter, der matcher søgekriteriet. Ved valg af en 

lokalitet i listen kopieres adresseoplysninger til fanen Sag/Kontakter. 

Integration – DMA 

Autovalidering af informationer om håndhævelser til DMA 

Ved registrering af håndhævelser adviseres, hvis håndhævelsens miljøforhold er 

mappet til en kode, som ikke kan overføres til DMA: 

 

Modulet Virksomhed 

Miljøstyrelsen kan fjerne gældende afgørelse på dokumenter 

Modulet Landbrug 

Normtal for husdyrgødning gældende pr. 1. august 2020 

2020/2021 normtal indsættes ved opgradering til version 12.6.0. 

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

programmet til korrektion af landbrugsnormer og genberegne gødningsproduktion.  

Bemærk, at programmet til korrektion af landbrugsnormer skal køres igen, selv om 

program Landbrugskorrektioner vedrørende Gødningsår 2019 allerede er kørt. 

Mere om Landbrugsnormer gældende fra august 2020 i GeoEnviron 12.6.0. 

https://helpcenter.geokon.dk/hc/da/articles/360017893739
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Modulet Jordforurening DKJord 

En ekstra valgmulighed: håndhævelsesstatus 

På håndhævelsesfanen er tilføjet en ekstra valgmulighed ”modtaget”' i status. 

”Modtaget” kan betyde, at I har modtaget en ansøgning eller oplysninger, der skal 

vurderes i forhold til påbud. I kan så se, hvor længe I er om at få meddelt en 

godkendelse eller et påbud. 

Modulet Vandindvinding 

Attention på personen, der er kontaktadresse, bliver vist på fanen Anlæg 

Godkend Vandprøver 

Tooltip på grundvandsprøvers journalnummer 

Det fulde journalnr for grundvandsprøver vises som tooltip (mouseover) på dette. 

Rapporter 

Decimaler på indtastet/indlæst analyseresultat 

Antal decimaler gemmes ved indlæsning af Standat-filer og manuel indtastning af 

analyser. Antallet af decimaler angiver den nøjagtighed, der er målt med.  

Eksempel: 

1. Mængden 0,5 g er målt med en nøjagtighed på ± 0,1 g 

2. Mængden 0,500 g er målt med en nøjagtighed på ± 0,001 g eller 1 mg 

Decimaler på indtastet/indlæst analyseresultat vises i følgende rapporter: 

• Analyseparameter pr. boring 

• Analyseparameter pr. lokalitet 

• Analyser pr. boring 

• Analyser pr. lokalitet 

• Analyser pr. dag 

• Vandkvalitet 

• Prøver med overskridelser 

• Seneste analyse 

• KPV-opfølgning 
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Eksporter data fra rapport til Excel med danske overskrifter 

Højrekliksmenuen ’Gem Excel tabel’ gemmer følgende listerapport med danske 

overskrifter som Excel-tabel - inklusive oplysninger om en valgt adresserolle:  

• Vandindvinding – Oppumpede mængder på anlægsniveau 

Rapporten Tilsyn med udløbne boringstilladelser 

I feltet Roller kan vælges de adresseroller, hvis data ønskes hentet i rapporten. 

Modulet Byggesag 

Stikprøvekontrol 

Der er indført en ny måde at foretage stikprøvekontrol i 10 pct. af alle byggesager, 

hvor kommunalbestyrelsen har meddelt ibrugtagningstilladelse efter BR18. 

En superbruger skal i stamdata markere de kombinationer af sagskode/-art/-type, 

der bruges til stikprøvekontrol, og derefter vil der være sager til stikprøvekontrol.  

Marker om en krydsreference tæller med i stikprøvekontrollen ved at krydse af i 

feltet 'S' på stamdata fanen Opgavekronologi/Krydsreference. 

Hver 10. af disse sager vises som før med orange farve i oversigten i to-do-listen. 

Vi kan ikke garantere, at det vil være de samme sager som før opgraderingen. 

Advarsel ved lukning af en byggesag 

Når man lukker en byggesag og siger Ja til at sætte kvittering (OK) til dokumenter, 

hvor det mangler, så gøres det. 

Byggesag To do-liste 

Performanceoptimering 

Opstart af to-do-listen går hurtigere end før. Tryk på Hent-knappen for at hente 

data ind i styringsreolen. 

Angiv tidligste dokument/kladde dato 

Vil man ikke se dokumenter/kladder fra tiden før ESDH-integration blev indført, kan 

man angive tidligste dokument/kladde dato som standardperiode fra dato i stedet 

for antal dage før dags dato (f.eks. -5) i stamdata/Byggesag på fanen Parameter. 

Fyldestgørende dato vises i styringsreolen 

Sæt farver på sager i styringsreolen 

Der kan sættes farve på linjer i styringsreolen. Der højreklikkes på linjen, hvor man 

kan vælge rød, gul eller grøn. Når der er sat en farve på, kan andre også se den. 

Man kan samle røde/gule/grønne linjer ved at højreklikke og vælge Farvesortering. 

Skift tilbage til Standardsortering i højrekliksmenuen. 
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Man kan få vist kun linjer med én farve ved at højreklikke og vælge fx 'Filtrér rød'. 

Fjern et farvefilter med 'Fjern filter' i højrekliksmenuen. 

Opdeling af sager i faner i styringsreolen 

Visse typer af sager kan udskilles og vises i tre selvstændige faner i styringsreolen.  

I kan selv navngive fanerne i stamdata fanen Opgavekronologi/Faner i Styringsreol. 

Indtast navn på fane 1 og gem. Brug samme fremgangsmåde for fane 2 og 3. 

Vælg om en krydsreference hører til styringsreol-fane 1/2/3 med  'Indsæt link til 

procedure og styringsreol-faner' i stamdata fanen Opgavekronologi/Krydsreference. 

Integration – BBR 

Overførsel af en sags ESDH-nr eller GE-journalnr til BBR 

Hvis man kører med "Vis ESDH nr Byggesag" i systemopsætning->ESDH, overføres 

en byggesags ESDH-nr til BBR, og ellers overføres GE-journalnr. 

Integration – Byg og Miljø 

Sager kan fritages for servicemål 

Hvis en sag skal fritages for servicemålene, trykker man på -knappen ”Vis BOM 

servicemål i dage” på sagsfanen, hvorefter nedenstående fremkommer. Vælg her 

begrundelsen for fritagelsen i rullelistefeltet og tryk på ”Send fritagelse til BOM”. 
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Sæt en frist til ansøger 

Du kan sætte en frist til ansøgeren for dennes næste reaktion.  

Hvis initiativpligten på en sag er "Ansøger", er der en "Frist" knap lige til højre for, 

der giver mulighed for at sætte en frist ved at vælge en dato. Tooltip på knappen 

viser, hvornår fristen er sat til. Frist overføres til sagens oplysninger i Byg og Miljø. 

Send besked til ansøger 

Du kan sende en kort besked til ansøger på en åben sag. 

Tryk på ”BoM”-knappen til højre på sagsfanen for at sende en besked til ansøger. 

Skriv en overskrift, en besked til ansøger og tryk på ”Send til BOM”. 

 

Beskeden gemmes automatisk som ”BOM Ud” dokument, og sagshistorikken viser, 

at et dokument er oprettet og sendt til Byg og Miljø fra GeoEnviron. 

Integration – SBSYS/SBSIP 

Opret et nyt dokument via træk og slip 

OK-feltet vises, når dokumentfiler trækkes til dokumentfanen fx fra skrivebordet. 

LOIS ejendomsdata 

Du kan slette en ejendom med data under hovedfanen LOIS ejendomsdata 

Modulet Industri 

GE kalenderen kan åbnes uden fejlmeddelelse om manglende rettigheder 
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Modulet Kemikalieinspektion 

Land, kommune og politikreds sættes for virksomhed 

Ved opgradering til GeoEnviron 12.6.0 vil land, kommune og politikreds automatisk 

blive tilføjet på hver virksomhed ud fra de tilsvarende koder på lokaliteten. 

Produkttyper kan registreres på flere emneord 

Nogle typer af emneord skal behandles forskelligt. Det drejer sig om: 

1. Biocider 

2. CLP 

3. Kontrolsager–jordbrug 

4. Pesticider 

For pesticider og kontrolsager-jordbrug gælder følgende: 

• Både lovgrundlagsfanen og produkttypefanen er synlige og redigerbare 

• Sager kan ikke afsluttes uden lovgrundlag og udfald på lovgrundlagsfanen 

• Der kan registreres flere lovgrundlag pr. produkt(type) på produkttypefanen 

• Sager kan ikke afsluttes uden lovgrundlag og udfald på produkttypefanen 

• Sager kan først afsluttes, når status, indberetter og rolle er udfyldt 

For CLP og biocider gælder følgende: 

• Produkttypefanen er synlig og redigerbar (lovgrundlagsfanen er skjult) 

• Der kan registreres flere lovgrundlag pr. produkt(type) på produkttypefanen 

• Sager kan ikke afsluttes uden lovgrundlag og udfald på produkttypefanen 

• Sager kan først afsluttes, når status, indberetter og rolle er udfyldt 

For sager med alle andre emneord gælder følgende: 

• Lovgrundlagsfanen er synlig og redigerbar (produkttypefanen er skjult) 

• Sager kan ikke afsluttes uden lovgrundlag og udfald på lovgrundlagsfanen 

• Sager kan først afsluttes, når status, indberetter og rolle er udfyldt 
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Word brevskabelon bogmærker 

Virksomhed 

Bogmærke navn Beskrivelse 

cvrnr_2 Virksomhedens CVR-nr – anvendt 2. gang 

pnr_2 Virksomhedens P-nr – anvendt 2. gang 

 

Akt 

Bogmærke navn Beskrivelse 

akt_brevdato Brevdato på akt 

 

Kontakt 

Bogmærke 

navn 

Beskrivelse 

kontakt_navn Navn på virksomhedens repræsentant ved tilsynet/sagen, 

kontaktnavn på seneste oprettede kontakt 

 

Tilsyn 

Bogmærke navn Beskrivelse 

tilsyn_sagsbeh_navn Navn på myndighedens repræsentant ved tilsynet 

tilsyn_sagsbeh_navn_2 Navn på myndighedens repræsentant ved tilsynet - 

anvendt 2. gang 

tilsyn_sagsbeh_tlf Tilsynets sagsbehandlers telefonnummer 

tilsyn_sagsbeh_email Tilsynets sagsbehandlers e-mailadresse 

 

Bogmærkerne indsættes i en brevmaskeskabelon og anvendes fra dokumentfanen. 
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CVR Indlæsning 

CVR Indlæsning 

’CVR Indlæsning’ kan vælges i menuoversigten for modulet Kemikalieinspektion, 

når ’CVR Kommune’ er slået til i administration af moduler. 

Mere om CVR Indlæsning 

Find kontakt i CVR 

En lokalitets adresseoplysninger kan kopieres fra CVR Indlæsning til Sag/Kontakter. 

Indsæt først en ny tom række, hvis der allerede er registreret kontakter til en sag. 

Søg via navn, vejnavn (skriv i adresse), postnummer eller CVR-nr. Tryk på knappen 

”Find i CVR” og få en liste med lokaliteter, der matcher søgekriteriet. Ved valg af en 

lokalitet i listen kopieres adresseoplysninger til fanen Sag/Kontakter. 

Integration – F2 

Sagstitlen der tildeles i F2 bliver identisk med sagsnavnet i GeoEnviron 

Ved oprettelse og opdatering af sager i modulet Kemikalieinspektion sætter ESDH 

servicen F2-sagstitel til GeoEnviron-sagsnavn. 

Rapporter 

Sager 

Rapporterne ”Afsluttede sager” og ”Indkomne sager” er slået sammen i én rapport. 

Alle informationer fra sagsfanen og lokaliteten indgår i rapporten ”Sager”. 

Rapporten ”Sager” viser både indkomne og afsluttede sager. 

Man kan angive periode for politianmeldelse af sagen. 

Af filtreringsmuligheder er blandt andet tilføjet sagsnavn og type (så man kan se, 

om det er en privatperson eller virksomhed). 

Forhandlerkontrol 

Rapporten tager sager med, hvor der ikke er oprettet et lovgrundlag. 

Der er tilføjet ekstra kolonner i rapporten med beregning af:  

• Dage MST = sags afslutningsdato minus tilsynsdato 

• Dage Politi = sags afslutningsdato minus relateret sags politianmeldt dato 

• Dage Tilsyn = tilsynsdato minus relateret politisags afslutningsdato 

Tilsynet relateres til sagen på Tilsynsfanen. Hvis flere tilsyn er relateret til samme 

sag, regnes med det seneste udførte tilsyn. 

Ved politisag forstås relateret sag, som har registreret politianmeldt dato. Hvis flere 

relaterede sager på samme sag, anvendes den seneste politianmeldelse. 
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Lovgrundlag 

I rapporten kan man dykke ned i data omkring lovgrundlag, gruppering, udfald mv.  

”Lovgrundlag og Udfald pr. sagstype” lignede meget rapporten ”Lovgrundlag”. 

Denne rapport er derfor fjernet. 

EU biocid afrapportering 

Rapporten viser både åbne og afsluttede sager. 

Man kan angive periode for modtagelse og/eller afslutning af sagen. 

Nye emneord (pesticider og kontrolsager-jordbrug) er tilføjet som valgmulighed. 

Man kan vælge et eller flere emneord, produkter og/eller produkttyper. 

Rapporten kan foretage optællinger af:  

• Antal sager med produkter pr. produkttype ("antal med påbud" er produkter 

med mindst ét lovgrundlag af typen "overtrædelse" i stamdata->udfald) 

• Antal sager med produkter pr. hovedgruppe 

• Antal sager med produkttyper pr. lovgrundlag 

• Antal sager med hovedgrupper pr. lovgrundlag 

• Antal sager med overtrædelser pr. produkttype 

• Antal sager med overtrædelser pr. hovedgruppe 

Jordbrugskontrol 

Rapporten tager sager med, hvor der ikke er oprettet et lovgrundlag. 

• Dage MST = sags afslutningsdato minus tilsynsdato 

• Dage Politi = sags afslutningsdato minus relateret sags politianmeldt dato 

• Dage Tilsyn = tilsynsdato minus relateret politisags afslutningsdato 

Tilsynet relateres til sagen på Tilsynsfanen. Hvis flere tilsyn er relateret til samme 

sag, regnes med det seneste udførte tilsyn. 

Ved politisag forstås relateret sag, som har registreret politianmeldt dato. Hvis flere 

relaterede sager på samme sag, anvendes den seneste politianmeldelse. 
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Modulet Deponi 

Integration – Jupiter 

Anlægs aktivstatus i Jupiter 

Feltet Status i Jupiter er til angivelse af, om et anlæg i Jupiter er aktivt eller ej. 

Modulet Boring 

Jupiter oversigt 

Manglende indberetninger til Jupiter af boring-vandmængder og fejlliste 

En liste over årets oppumpede grundvandsmængder, der ikke er kvalitetssikret og 

overført, ses i Jupiter oversigten under "Manglende indberetninger til Jupiter". 

Listen indeholder alle indberetninger, der opfylder følgende kriterier: 

1. Boringen har ingen slutdato, eller boringens slutdato er i indberetningsåret 

2. Der er kun én valid tilkobling med status 1. indvinding eller 3. indvinding og 

monitering eller fra nu af 7. sløjfet med fradato/tildato i indberetningsåret; 

mangler fradato sættes den til 1970, og mangler tildato sættes den til 2099 

(i sql'en) 

3. Tilkoblingen indberettes til Jupiter 

4. Boringen har en oppumpet grundvandsmængde i indberetningsåret 

5. Boringen har en gældende vandindvindingstilladelse i indberetningsåret 

Hvis en boring skifter tilkobling i løbet af året, vil indberetningen komme på en 

fejlliste, så du har mulighed at verificere, at hele den oppumpede vandmængde skal 

rapporteres på én tilkobling, eller om den skal splittes op. 

Modulet Prøve/Analyse 

Integration – Jupiter 

Akkrediteret og absolut måleusikkerhed på analyser hentes fra Jupiter 

Når der hentes nye vandprøver ned fra Jupiter, bliver følgende oplysninger om 

analyser også indlæst i GeoEnviron: 

• Akkrediteret – beskriver om analysen er udført akkrediteret (ja/nej/ukendt) 

• Absolut måleusikkerhed – den absolutte måleusikkerhed på analysen (%) 
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Modulet Rotter 

Integration – Rottehullet 

Det indberettes om der er gennemført håndhævelse af typen påbud 

Det indberettes, at der er gennemført håndhævelse og typen af håndhævelse, hvis 

der til en anmeldelse er knyttet en (eller flere) håndhævelse(r) af typen "Påbud", 

der er afsluttet. Du skal angive mindst én årsag (håndhævelseskategori), når der er 

gennemført håndhævelse. 

Er ovenstående ikke opfyldt indberettes, at der ikke er gennemført håndhævelse. 

Afsluttede anmeldelser ældre end 90 dage kan genåbnes 

Vi har fjernet begrænsning på at genåbne anmeldelser, som er sendt til Rottehullet. 

Der skal dog stadig være angivet et antal dage under systemopsætning, men der 

tjekkes ikke på antal dage, når anmeldelsen genåbnes. 

Modulet Tidsregistrering 

Miljøgebyr (GE550010Q/G19-snitfladen) 

Inddrivelsestekst udfyldes ikke i udtræk via G19-snitfladen 

Inddrivelsesteksten (felt 173) udfyldes ikke i udtræksfilen.  

Beskrivelse udfyldes med entydig identifikation af fordringen (fx fakturanummer) i 

økonomisystemet, før fordringen sendes videre til Gældsstyrelsen. 

Udtræk via G19-snitfladen er ændret så filen kan indlæses i Prisme 

Filens opbygning har givet problemer med at indlæse den i Prisme. 

Transaktionstype 26 skal altid komme lige efter den transaktion 24 som den/de 

tilhører. Når den ikke gør det, kommer rateteksten ikke med på opkrævningen. 

Rækkefølgen på transaktionstyperne er ændret i filen, så den følger snitfladen. 

Filens opbygning har ikke givet problemer med at indlæse den i Opus Debitor. 

 

 


